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RESUM 

En aquest document es tracta els càlculs de dimensionament i disseny per a una màquina 

de llançar plats robotitzada, corresponent a la modalitat de Trap Automàtic segons la Real 

Federación Española de Tiro Olímpico. 

Primerament es fixen les prestacions de la màquina mitjançant la normativa i s'analitzen les 

diferents solucions constructives amb un estudi de mercat. A través de l'experiència de 

personal especialitzat en manteniment d'aquestes màquines, s'intenten solucionar els 

problemes més comuns. 

En el cos de la memòria es donen els càlculs i raonaments indispensables per a comprendre 

el dimensionament dels elements i la forma dels mateixos. Més endavant, s'analitza la 

màquina construïda, mostrant les peces més característiques i especificant material i procés 

de fabricació. 

A part del disseny de la màquina funcional, s'analitzen els mecanismes de seguretat 

necessaris, es fa un estudi d'impacte ambiental, tant en la seva vida com en el seu 

desballestament, i s'analitza econòmicament la construcció i venda de la mateixa. 

La majoria de càlculs de dimensionament i els de comprovació, juntament amb els plànols, 

són inclosos a l'annex degut al seu volum. Tanmateix, raonaments d'aquests i les 

conclusions a que s'arriba amb els mateixos estan explicades dins del cos de la memòria. 

El disseny de la màquina està enfocat des d'un punt de vista mecànic, pel que molts 

aspectes d'electrònica i control no són tractats dins d'aquest document. Només es fa 

referència als elements indispensables per a entendre el funcionament de la màquina. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El tir esportiu neix a mitjans del segle XIX, encara que no és fins a mitjans del segle XX que 

apareixen les primeres màquines de llançar plats. Aquestes en un principi carregaven 

l'element elàstic manualment (fins i tot encara n'existeixen algunes). Mes endavant, la 

càrrega de la molla es va motoritzar, encara que l'accionament seguia sent manual, o amb 

polsador a distància, fins que, amb l'arribada de l'electrònica, es va automatitzar per mitjà 

d'un micròfon (les quals són les màquines convencionals dels camps de tir). 

Pel que fa a les màquines robotitzades o multidireccionals, neixen posteriorment a aquestes 

degut al fort component electrònic i de control de les mateixes. Aquestes, a més d'un 

mecanisme elàstic que emmagatzema l'energia que li subministra un motor per alliberar-la 

llançant el plat quan el tirador desitgi, comprenen dos elements motrius més que permeten 

les rotacions, segons la denominació dels angles d'Euler, de capcineig i guinyada. 

La seva complexitat mecànica i electrònica fa que requereixin personal especialitzat que 

s'encarregui del manteniment de les mateixes i dels problemes que hi puguin sorgir, com 

canvi d'alguns elements que es fan malbé durant la vida de la màquina. Per aquesta raó, 

mirant les solucions constructives que ofereixen fabricants especialitzats i parlant amb 

personal de manteniment de camp de tir, s'intenta proposar un disseny que sigui capaç de 

solucionar molts d'aquests problemes, sigui funcional i amb un preu raonable per a la seva 

venda. 
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2. MOTIVACIÓ 

Aquest projecte neix a partir de l’afició al tir al plat del professor Mateo Martín (departament 

d’enginyeria mecànica) i la cerca per la meva part d’un projecte final de carrera d’especialitat 

mecànica i enfocat al disseny mecànic que em permetés desenvolupar en gran mesura 

l’aprés durant la carrera.  

Se’m va proposar realitzar una màquina de llençar plats per a la modalitat de fossat (tant 

universal com olímpic) però robotitzada, és a dir amb 2 moviments motoritzats més que les 

convencionals, les quals es deixen fixes. Això, enfocat des del punt de vista de la indústria, 

es pot veure com una estratègia per part de l’empresa d’introduir un nou producte.  Aquesta 

tasca comporta: documentar-se sobre l’estat de l’art actual sobre aquest tipus de màquines, 

escollir una solució i dissenyar-la intentant ajustar suficientment els costos per tal que sigui 

rentable, sense descuidar l’aspecte ambiental, homologar-la i comercialitzar-la. Encara que 

alguns d'aquests aspectes no es tracten al projecte. 

Des del punt de vista de la carrera, es tracten temes de disseny i càlcul de màquines, 

materials, tecnologies de fabricació, economia i medi ambient entre d’altres. 

Per tant, aquest projecte permet aplicar part dels coneixements adquirits durant la carrera a 

la vegada que es pot interpretar com una possible feina que podria demanar l’empresa a un 

enginyer industrial, cosa molt profitosa per a algú que es troba finalitzant carrera i a punt 

d’incorporar-se al món laboral.  
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3. ABAST DEL PROJECTE 

Donat que és un projecte ofertat des del Departament d'Enginyeria Mecànica, està centrat 

en el disseny mecànic de la màquina, és a dir, disseny del mecanisme, càlculs i plànols de la 

màquina, fent només un petit esbós de la part elèctrica y de control. A més s'incorporen 

altres parts essencials en tot projecte com anàlisi de costos o viabilitat econòmica i anàlisi 

mediambiental. 

Com el propi títol del projecte indica, aquest només està enfocat en un tipus de màquines de 

llançar plats, les robot, les quals es diferencien de les màquines de llançar plats 

convencionals en que tenen dos moviments més motoritzats, podent-se automatitzar per 

aleatoritzar el llançament del plat. Dins de les diferents alternatives constructives en quant a 

màquines robot, es decideix seguir les establertes a la normativa  de la Federació 

Internacional de Tir Esportiu (ISSF, International Shooting Sport Federation), concretament a 

la modalitat de Trap automàtic. 

Això obliga a adaptar el disseny de la màquina de forma convenient per a poder-la ubicar en 

un fossat de camp de tir. De totes maneres, donat que una màquina d'aquest tipus amb un 

programa que aleatoritza la direcció de sortida del plat pot ser atractiva per a particulars que 

practiquen el tir en camp obert, es consideraran com clients potencials, ja que afegint al 

disseny unes rodes o un carretó la màquina és apta per camp obert, prenent les mesures de 

seguretat oportunes. 
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4. ESTUDI DE MERCAT 

El tir al plat és un esport força estès, tant a Espanya com a Catalunya, pel que és raonable 

establir com a mercat principal el intern.  

Tanmateix, dins de la multitud de camps de tir que existeixen a l'estat no tots són de tir al 

plat, i dins dels que si que ho són, en tots no es tenen màquines robot donat que és una 

disciplina menys estesa pel sobre cost d'aquestes màquines respecte a les convencionals. 

No obstant això, les màquines automàtiques són les més venudes entre particulars perquè 

ofereixen un plus d'entreteniment respecte les estàtiques. 

4.1. Modalitats de tir al plat  

Dins les modalitats que estableix el Reglamento Técnico General para todas las 

modalidades de tiro de la Real Federación Española de tiro Olímpico (en concordança amb 

l'ISSF), entre les que es troben per camps de tir al plat les variants de Fossat Universal, 

Fossat Olímpic, Skeet, Trap i Doble Trap. D'aquestes, la màquina robot a dissenyar seguirà 

les directrius per a la disciplina de Trap. 

Els plats són comuns per a totes les modalitats, així com els cartutxos normalitzats per a les 

armes i la distància de llançament del plat. Pel que fa a la ubicació de la màquina, excepte 

en skeet, és en un fossat de mesures normalitzades. A més, la variant de Trap introdueix 

unes directrius en quant als angles de llançament dels plats i estableix que han de llançar-se 

els plats sense ordre i amb continu canvi d'angles i elevacions, pel que la electrònica hi juga 

un paper important. 

Pel que fa a la ubicació dels tiradors, també està normalitzada per sobre del fossat i a una 

distància determinada de les màquines. El fet d'ubicar la màquina en un fossat facilita 

l'aspecte de seguretat en la manipulació de la mateixa, cosa a tenir en compte si es ven a 

particulars per a utilitzar-la en camp obert. 
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4.2. Fabricants de màquines robot 

La majoria de fabricants de màquines de tir al plat convencionals solen oferir almenys un 

tipus de màquina multidireccional, molts cops anomenada Trap o American Trap. És per 

aquesta raó que la majoria de màquines robot són americanes, donat que sembla que als 

Estats Units està més estès l'ús d'aquestes, encara que no tant en fossat sinó en camp 

obert. De totes maneres aquí es mostren més extensament màquines per a fossat, donat 

que és l'objectiu del projecte. 

Aquestes màquines solen tenir capacitat per a entre 320 i 400 plats, temps de recàrrega 

d'entre 1,8 i 2,4s i moltes utilitzen molles com a element elàstic mentre que alguna en fa 

servir una ballesta. Pel que fa a la fabricació, la majoria tenen la bancada feta de planxa 

doblegada i soldada, encara que alguns models utilitzen fosa d'acer o alumini. 

Lincoln 

Màquina multidireccional americana amb capacitat per 320 

plats, cost i pes reduït i protecció de seguretat per al braç al 

llarg de tot el seu moviment. Aquesta màquina, de baix pes 

(fosa d'alumini), està més enfocada al seu us a l'aire lliure que 

no pas en el fossat. L'element elàstic que acumula l'energia 

per llançar el plat és una molla. 

 

 

Beomat 

Màquina multidireccional sueca de 400 plats de capacitat, 

construïda amb xapa doblegada i amb molla com a element 

elàstic. Està preparada per ser inserida en fossat, ja que no 

porta protecció per al braç. 

 

 

 

 

Fig. 1: Lincoln AW 2002 Wobble. 
Font: Lincoln. 

 

Fig. 2: Beomat Tor MT 400 
Automatic. 
Font: Beomat. 
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Rossini 

Màquina multidireccional italiana de 400 plats de capacitat, 

construïda amb xapa doblegada i amb molla com a element 

elàstic. Protecció al braç en el costat on porta l'energia cinètica, 

que a més garanteix que en cas de sortir un plat trencat, els 

seus trossos no es llencin dins els fossat fent malbé possibles 

màquines veïnes. Rossini tenia tradició de màquines amb 

accionaments pneumàtics i no elèctrics encara que mica en 

mica esta canviant als convencionals i aquesta màquina és un 

exemple. 

 

Spieth 

Fabricant alemany de tota classe de màquines i accessoris per a 

camps de tir esportius i olímpics. Les seves màquines són amb 

cos de fosa d'acer, tenen protecció lateral per al braç, una molla 

com a element elàstic i el gir del carrusel el fan amb una ungla que 

va per fora el carrusel, un mecanisme molt voluminós però robust. 

Aquesta en particular té capacitat per 320 plats. 

 

 

Laporte 

Fabricant amb delegació francesa i americana de tota classe de 

màquines i accessoris per al tir al plat i amb arc. Fabrica tant 

màquines per fossat com petites per a camp obert. Sempre 

l'element elàstic és una molla, i la construcció de la màquina per 

al cos és de fosa, d'acer normalment. El sistema de gir de 

carrusel usa una ungla interior a aquest, mecanisme molt 

compacte i fiable. 

 

 

Fig. 3: Rossini Eurotrap 
2002. 
Font: Rossiniliano. 

 

Fig. 3: Automatic Trap 230 
TU. 
Font: Spieth. 

 

Fig. 4: 185 TAHLB. 
Font: Laporte. 
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Mattarelli 

Fabricant italià de màquines de tir al plat, amb ballesta 

com a element elàstic i construcció amb xapa doblegada 

i soldada. L'elecció de ballesta en comptes de molla 

allarga considerablement la vida de la màquina, un punt 

a favor donat que l'element elàstic és la part més 

sol·licitada de la màquina i la que més problemes dóna. 

Té protecció lateral per al braç i el mecanisme de 

moviment del carrusel és interior com a la Laporte. 

Aquesta, a més, té capacitat per 400 plats i està 

preparada per ser inserida en fossat. 

 

 

 

4.3 Plec de condicions 

4.3.1. Sèrie fabricar 

En el conjunt de l'Estat espanyol existeixen uns 200 camps de tir al plat federats, dins dels 

quals gairebé 120 pertanyen a la federació catalana. D'aquests, no tots tenen fossat per a 

Trap, encara que molts si que en tenen màquines robot davant del fossat, pel plus 

d'entreteniment que poden oferir. Això si, dels que incorporen aquesta modalitat és estrany 

trobar més d'una màquina d'aquest tipus.  

 

Fig. 6: Pista de tir al plat del Camp de Tir Olímpic de Mollet del Vallès. Font: elaboració pròpia. 

Fig. 5: Multidirezionale 
Font: Mattarelli 
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Per aquesta raó i per tal de fixar la sèrie a fabricar, es pot suposar que el 90% dels camps 

de tir al plat en tenen almenys una d'aquestes i la meitat d'aquest 90% en tenen un parell de 

pistes de trap, és a dir, existeixen unes 270 màquines en camps de tir federats. Tenint en 

compte que molts fabricants donen garantia de 2 anys i degut al fort component electrònic 

del producte, s'estima una vida de 8 anys. Per tant es tenen 4,2 màquines/any consumides, 

de les quals comptant amb una quota de mercat del 25%, considerant que fins a 5 anys 

després es pot seguir venent el mateix model de màquina (la tecnologia d'aquestes 

màquines no evoluciona especialment ràpid), sumant les possibles màquines venudes a 

particulars i les exportades, amb prou optimisme queda una sèrie d'unes 20 màquines. 

En ser una sèrie tan curta queden descartats mètodes de fabricació com la fosa, la injecció o 

qualsevol altre mètode que requereixi una matriu. Raó per la qual el preu de fabricació 

s'incrementarà respecte una màquina convencional. 

Tanmateix, si es considerés el cas d'un fabricant habitual de màquines de llançar plats per a 

fossat, gairebé la totalitat de la màquina seria idèntica a una estàtica (els mecanismes 

interns són iguals), variant només la part inferior de la bancada, per la qual cosa el preu de 

fabricació baixaria i es podrien utilitzar altres mètodes de fabricació. No obstant això, per 

aquest projecte se suposarà el primer cas, més desfavorable. 

4.3.2. Prestacions 

Aquestes màquines han de ser capaces de llançar un plat des del fossat fins a una distància 

de 85m, encara que molts fabricants donen element elàstic per a 100m. Donat que la 

trajectòria es parabòlica, es temptegen angles de llançament per a distància 85-100, a 

alçada 0m respecte del terra. Sabent que la inclinació està sempre per sota dels 45° 

(mitjançant la observació directa d'aquestes màquines al camp de tir) es pot assegurar que 

la velocitat de sortida del plat és propera als 33m/s (proper a 120km/h), raó per la qual és 

important que el braç estigui protegit, per seguretat, en la seva trajectòria on porta més 

energia. 

A més, segons la normativa de tir al plat referent a pistes de Trap automàtic, cal llençar plats 

entre 1,5 i 3,5m d'alçada sobre la línia del terra del llançador. 
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Fig. 7: Esquema d'alçada llançament plat. Font: "Reglamento Técnico General para todas las 
Modalidades de tiro". 
 

Fent el càlcul suposant una trajectòria amb tir parabòlic, amb Y1=1,5m i Y2=3,5m i fixant la 

X1=X2=10m, queda el següent sistema: 

                                (eq. 1) 

             
 

 
                    

 

 
        (eq. 2) 

Saben, pels càlculs anteriors, que V=33m/s, es calculen els angles per l'alçada 1 i la 2, i 

donen 13,92° i 24,43° respectivament. Arrodonint, l'amplitud màxima del moviment que pot 

realitzar la màquina són Ɵr=11° en aquest eix que s'anomena capcineig segons els angles 

d'Euler. 

A més, la normativa fixa uns límits horitzontals mínims de 30° i màxims de 45° a cada costat 

de la màquina, pel que l'amplitud de càlcul serà de 90° en aquest eix anomenat guinyada. 

També s'especifica que els plats s'han de llançar sense ordre i amb un continu canvi 

d'angles i elevacions, pel que els moviments sobre els eixos de capcineig i guinyada s'han 

d'automatitzar amb l'electrònica corresponent. A més també es diu que els plats poden ser 

alliberats manualment, electrònicament o per micròfon electrònic, altre raó més per 

automatitzar el sistema. 

Pel que fa al temps de recàrrega, donat les característiques de les màquines comercials 

actuals, aquest ha d'estar entre 1,8 i 2,4s, pel que com a terme mig es fixa en 2s. 

En el cas de la capacitat per als plats, com major sigui aquesta, menys vegades s'ha de 

baixar al fossat a recarregar i més llargues poden ser les tandes de tir, ja que es tenen 5 
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participants amb 25 plats per participant a cada joc, el que són 125 plats per joc.  Així es fixa 

la capacitat del carrusel a 400 plats. 

 

Fig. 8: Pista de tir al plat per a la modalitat de Trap automàtic. Font: "Reglamento Técnico General 
para todas las Modalidades de tiro". 
 

Pel que fa als plats, estan normalitzats i tenen les següents característiques: 

 

Fig. 9: Pista de tir al plat per a la modalitat de Trap automàtic. Font: "Reglamento Técnico General 
para todas las Modalidades de tiro". 
 

A més, cal comentar que els plats abans estaven fets de brea, pel que en degradar-se 

contaminaven el terra del camp. Actualment, però, han de ser biodegradables, pel que 

l'impacte ambiental de les màquines de tir al plat s'ha reduït considerablement. 
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En el cas del preu de venda de la màquina, oscil·la entre 4500€ i 6000€. Donat que la sèrie 

a fabricar és molt curta, no es poden utilitzar mètodes de fabricació en sèrie que baixin 

costos. A més, cal comentar que el fet de fixar la capacitat de la màquina a la major 

possible, 400 plats fa augmentar lleugerament el pes del conjunt i la grandària de 

motorreductors. Per aquestes raons el preu de venda hauria d'estar prop dels 6000€. 

4.3.3. Resum 

Velocitat de sortida del plat de la 

màquina 33m/s 

Temps de recàrrega i posicionament 2s 

Amplitud màxima del capcineig 11° 

Amplitud màxima de la guinyada 90° 

Capacitat per a plats 400 plats 

Duració estimada de la màquina 8 anys 

Sèrie a fabricar 20 màquines 

Preu de venda 6000€ 

      Taula 1: Taula resum del plec de condicions. 

  



Màquina de llançar plats robotitzada Pàg. 19 
 

 

5. ANÀLISI DE SOLUCIONS POSSIBLES 

5.1. Cos de la màquina 

Com s'ha pogut veure amb en l'anàlisi de fabricants, es possible construir el cos de la 

màquina en fosa (tant d'acer com d'alumini), o de xapa d'acer doblegada i soldada. En molts 

casos tant la xapa com l'acer es recobreixen amb algun tipus de pintura per temes de 

corrosió i aspecte visual. 

Pel plec de condicions s'estableix una sèrie de fabricació tan curta que obligatòriament, si 

només es fabrica aquesta màquina, la matèria prima del cos de la mateix ha de ser xapa 

doblegada i soldada. En aquesta, el gruix serà l'adient per a cada sol·licitació, el material 

acer S235JR pel seu baix preu i mitjanes característiques mecàniques, i l'acabat serà pintat. 

En cas que es busqui un acabat resistent a l'oxidació i agradable a la vista sense 

especificació de pintura, se zincarà la superfície. En algun cas en que la xapa no quedi 

visible, se li farà un tractament de níquel químic. 

La resta d'elements de xapa seran també d'aquest material, S235JR, evitant l'ús d'inoxidable 

tant com es pugui donat que és un material car. El mateix passa amb l'alumini, restringint-se 

el seu ús a parts en que es vulgui reduir el pes. 

Pel que fa als eixos, es deixaran d'acer de màquines C45E, que és un acer no aliat barat i 

de bones característiques mecàniques. Amb un pavonat s'aconseguirà protegir el material 

sense afegir un gruix que malmeti les toleràncies necessàries dels eixos. Es rebutja realitzar 

tractaments anticorrosius com el níquel químic perquè endureixen la superfície del material i 

n'afegeixen gruix, encarint el mecanitzat posterior per assegurar les toleràncies. 

Totes les unions que sigui possible fixar es deixaran soldades, deixant només amb cargols 

les susceptibles de ser desmuntades per temes de manteniment o embalatge i distribució de 

la màquina. 

5.2. Element elàstic 

En la majoria de màquines es fan servir molles helicoïdals que treballen a tracció-

compressió. Donada l'elevada sol·licitació i nombre de cicles, aquest element sol ser el que 

abans es fa malbé.  

La marca Mattarelli utilitza com a element elàstic ballestes, les quals, segons el personal de 

manteniment del camp de tir de Mollet, donen menys problemes en aquest sentit. La seva 
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fabricació és senzilla a partir de làmines d'acer 51CrV4 doblegades, pel que es poden fer a 

mida, mentre que per una sèrie tan curta en les molles helicoïdals seria més convenient 

agafar una convencional i adaptar-la a la màquina dissenyada. Per aquestes raons s'escull 

la ballesta com a element elàstic. 

5.3. Carrega dels plats 

S'ha observat en els diferents fabricants com el gir del carrusel es pot fer tant amb un 

mecanisme exterior a aquest com amb un interior. Encara que el segon és més segur en cas 

de màquines en camp obert, tots dos són efectius i requereixen un mecanitzat del carrusel 

per a aquest ús. Donat que l'interior augmenta la compacitat de la màquina, i una màquina 

amb 400 plats ja és molt voluminosa, s'utilitza aquest sistema. 

Pel que fa als plats, molts fabricants incorporen algun mecanisme que va a buscar el plat per 

a que no es trenqui, cosa molt comú donat que estan fets de material ceràmic. Entre les 

diferents solucions està un mecanisme piu-guia que aixeca la mateixa rampa  de llançament 

dels plats per a buscar el plat (figura 10) o una lleva amb un palpador i una molla de torsió 

per al mateix efecte (figura 11), tots dos sincronitzats amb el moviment de carrega de 

l'element elàstic i el gir del carrusel. 

 

Fig. 10: Mecanisme piu-guia amb garres que va a buscar el plat. Màquina de fossat olímpic de la 
marca Matarelli. Font: Elaboració pròpia. 

Rampa 

 

Mecanisme piu-guia 
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Fig. 11: Mecanisme amb lleva-palpador amb garres i molla torsional. Màquina de de tipus Verticale de 
la marca Matarelli. Font: Elaboració pròpia. 

Donat que el disseny i mecanització de la lleva pot ser més complex que no pas un piu guia i 

aixecar tota la rampa requereix garantir un bon assentament de la mateixa, s'opta per un 

barreja de les dues solucions: aixecar una plataforma amb garres amb un piu-guia. 

5.4. Elements motrius 

Per a carregar la ballesta normalment s'utilitza un motorreductor, activat manualment o 

electrònicament, que amb un eix arrossega un mecanisme que carrega la ballesta. En 

fabricants americans se sol oferir motor de contínua, encara que els europeus ho fan amb 

asíncron. Donat que el segon és més barat, i es fàcil controlar que s'aturi després de fer una 

volta, sense necessitar gaire precisió, s'escull motor asíncron. 

A la resta també fan falta motorreductors pel petit angle girat, els quals poden ser asíncrons, 

de contínua o servomotors. De les diferents opcions se'n fa un anàlisi més acurat a l'annex B 

- Càlcul dels motorreductors. 

5.5. Fixació de la bancada 

En fossat la fixació és al formigó o terra del mateix, pel que només cal deixar una xapa amb 

uns forats per inserir-hi cargols i femelles que la fixin. Tots els fabricants opten per aquesta 

opció. 

Pel que fa a les màquines en camp obert, solen tenir rodes per moure-les o es vénen 

carretons a part. Encara que no es tracta obertament en aquest treball, qualsevol de les 

opcions seria possible per aquesta màquina en cas de vendre-la a particulars. 

  

Garres 

 

Molla de 
torsió 

 

Lleva 
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6. ESTRUCTURA DE LA MÀQUINA 

6.1. Mecanisme de càrrega de la ballesta 

Es tracta d'un mecanisme de barres manovella-biela-biela, on 

la última biela correspon a la ballesta (donat que treballa a 

flexió i no tracció-compressió com una molla helicoïdal, es pot 

considerar idealment com una barra rígida).  

La manovella és arrossegada, mitjançant un sistema buló-buló 

o buló-placa, per una altra manovella unida al motorreductor, 

de manera que un cop llançat el plat recarrega la ballesta fins a 

una posició lleugerament per sobre del màxim d'energia 

potencial elàstica per assegurar un únic sentit del moviment del 

mecanisme. Per tant, en aquest punt cal un disparador que 

aturi el mecanisme fins que no rebi l'ordre de ser disparat. 

 

A l'eix de la manovella està unit un braç que és l'encarregat de llançar el plat. Aquest braç, 

donat el comportament sinusoïdal de la força elàstica de la ballesta respecte el moviment de 

la manovella, porta en el seu eix un coixinet de marxa lliure per assegurar que un cop llançat 

el plat el mecanisme no reboti fins assolir la posició d'equilibri (mínima energia potencial), 

fent a la llarga malbé el sistema per fatiga. 

Per a més informació sobre el disseny d'aquest mecanisme veure l'annex A.1 Disseny del 

mecanisme de barres per a la càrrega de la ballesta. 

  

 Fig. 12: Mecanisme de 
càrrega de la ballesta.  
Font: elaboració pròpia 
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6.2. Mecanisme de càrrega del plats 

Tal com s'ha comentat a l'anàlisi de solucions possibles, el gir del 

carrusel es farà mitjançant un mecanisme interior al carrusel que 

arrossegarà aquest un angle determinat per nombre de columnes de 

plats del carrusel. El mecanisme que acosta el plat a la rampa de 

llançament, també com s'ha comentat, es fa mitjançant un piu-guia que 

eleva unes garres. 

Tots dos mecanismes es possible moure'ls amb el mateix motor que 

carrega la ballesta, inserint-los amb un mecanisme de barres en la 

manovella que arrossega la del mecanisme de la ballesta. Així, el 

mecanisme resultant és un manovella-biela-prismàtic-biela-biela, sent 

el prismàtic el piu-guia de les garres i la tercera biela l'encarregada de 

fer el moviment de gir del carrusel. 

Per a més informació sobre el disseny d'aquest mecanisme veure 

l'annex A.2 Disseny del mecanisme de càrrega dels plats. 

 

 

6.3. Sistema de regulat de la força de llançament 

Donat que l'element elàstic pot cedir una mica amb el temps o desajustar-se, cal un sistema 

que sigui capaç, precisament, d'ajustar la força amb que l'element elàstic llança els plats 

dins dels llindars establerts per la normativa. Aquest sistema ha de ser fàcilment regulable a 

mà, pel que sol incorporar algun tipus de volant o manubri. Normalment consta del volant i 

un eix roscat. 

En el cas d'elements elàstics de molla està situat per darrera el cos de la màquina i 

directament estira o arronsa la molla helicoïdal de llançament. 

Fig. 13: Mecanisme 
de càrrega de plats  
Font: elaboració 
pròpia 
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Fig. 14: Volant del mecanisme de tensat de la molla. Màquina de fossat olímpic de la marca Spieth.            
Font: Elaboració pròpia. 

 Per als mecanismes de ballesta es tracta d'un volant i un eix roscat, com abans, però amb 

una molla helicoïdal que toca l'eix i la ballesta, per tal de facilitar la flexió d'aquesta en un 

tensat manual. En aquest cas, a més, el volant està situat a un costat de la màquina. 

 

Fig. 15: Volant del mecanisme de tensat de la ballesta. Màquina de fossat olímpic de la marca 
Mattarelli. Font: Elaboració pròpia. 

Com ja s'ha comentat en l'apartat 5.2 Element Elàstic, es fa servir una ballesta pel que 

s'opta per una solució semblant a la utilitzada per les màquines Mattarelli. 

6.4. Elements motrius, elèctrics i electrònics 

Sense comptar el carrusel carregat, els motorreductors són elements més pesats i dels més 

voluminosos de la màquina. La seva fixació es farà el més propera al cos de la màquina, 

mitjançant cargols i femelles per al seu fàcil muntatge, ajustament i manteniment. En el cas 

de l'eix de guinyada, el motorreductor s'insereix en una caixa amb tota l'electrònica per raons 

de compacitat i estabilitat del conjunt general de la màquina (veure figura 5, Mattarelli 

Multidirezionale). 



Pàg. 26 Memòria 

 

 

  



Màquina de llançar plats robotitzada Pàg. 27 
 

 

7. PROPOSTA DE SOLUCIÓ 

7.1. Dimensionaments previs 

7.1.1. Dimensió del carrusel 

Amb capacitat 400 plats, normalment els carrusels tenen 10 o 12 columnes. A fi de reduir 

l'alçada total de la màquina se n'escullen 12 columnes, pel que  surten torres de 34 plats, 

sent la càrrega exacta de 12x34=408plats. 

Separant amb marge adequat els plats queda un diàmetre de carrusel proper als 630mm i 

una alçada de cada torre dels plats de 388mm (veure figura 9, dimensions dels plats). 

Pel que fa a l'angle girat per la biela del mecanisme de càrrega de plats, aquest és 

360/12=30°. A la base inferior del carrusel se li fan forats com a carrils, de longitud 

adequada al moviment de la biela, per a que una ungla l'arrossegui movent-lo fins a la 

següent posició. 

 

Fig. 16: Base inferior del carrusel dels plats. Font: Elaboració pròpia. 

A partir del dimensionament del carrusel, es té un punt de partida en quant a la mida dels 

mecanismes de barres de càrrega de la ballesta i càrrega dels plats. 

 

Forat per a la 
columna de plats 

 

Carril del mecanisme 
de gir del carrusel 
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7.1.2. Element elàstic 

Per a dimensionar l'element elàstic cal saber el valor de l'energia que cal que emmagatzemi 

per al llançament del plat. Fixant-nos en la cinemàtica del llançament del plat, el braç 

arrossega el plat per la plataforma mentre aquest va rodolant sobre la superfície del braç i 

surt empès per la velocitat d'arrossegament de l'eix i la pròpia de rodolament del plat. 

 

Fig. 17: Esquema de velocitats en el llançament del plat. Font: elaboració pròpia. 

Per tant, l’energia que cal aportar-li al plat és: 

                                       (eq. 3) 

            
 

 
            

     (eq. 4) 

                
 

 
             

    (eq. 5) 

              
 

 
             

     (eq. 6) 

On IGplat=1,538·10-4kg·m2 i Iredeix=0,0510kg·m2 s’extreuen del programa de CAD i les 

velocitats es calculen com: 

                         
           

   (eq. 7) 

                                 (eq. 8) 

                             (eq. 9) 

I per normativa mplat=0,105kg i rplat=0,055m. 
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Pel que fa a les dimensions del braç, de radi R, s'extreuen del programa de CAD 

dimensionant les mides de les barres del mecanisme a partir de la mida del carrusel. La 

mida del radi del braç també es comprova que sigui semblant a d'altres màquines de la 

competència. Així, per aquest càlcul R=400mm. La velocitat de llançament del plat, Vplat, és 

la calculada al plec de condicions. 

La operativa consisteix en calcular energies partint de dos casos extrems i improbables, 

velocitat de rodolament zero i màxima d'arrossegament, i el cas contrari amb velocitat de 

rodolament màxima. De produir-se el segon cas, aquesta valdria 600rad/s degut a la 

velocitat de llançament del plat de 33m/s i al radi del plat. Amb aquests càlculs realitzats, el 

comportament del plat al llarg del braç és gairebé tot rodolament, i simulant el moviment del 

mecanisme amb un programa d'elements finits s'obté una idea de les velocitats de sortida i 

la trajectòria que agafa el plat.  

 

Fig. 18: Simulació del comportament del sistema braç-plat. Font: elaboració pròpia. 

Amb tot, queda una relació entre energies lineal i rotacional propera a 2,5, sent la solució de 

les velocitats: 

ωplat [rad/s] ωplat [rad/s] Elineal [J] Erotacional [J] Einèrcies [J] Ec [J] 

545 34,51 57,17 22,84 30,36 110,37 

Taula 2: Velocitats i energies en el llançament del plat 

Degut a la indeterminació de les resistències passives, es fixa un valor força elevat 

d'aquestes, amb un coeficient de seguretat de més de 1,2, deixant l'energia cinètica 

necessària en 135J. 

Amb aquesta energia, que és la que haurà d'emmagatzemar la molla, es calcula la força 

necessària a la ballesta per a llançar el plat i les dimensions d’aquesta, fent  el símil resistent 

a una làmina doblement recolzada segons la bibliografia Disseny i càlcul de Molles [1]: 
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Fig. 19: Làmina recolzada-recolzada. Font: Disseny i càlcul de molles. 

Donat que en la màquina de llançar plats el recolzament per a regular la precàrrega de la 

ballesta no es troba just al centre de la làmina per temes d'empaquetament dels 

mecanismes, el sistema és el següent: 

 

Fig. 20: Cas resistent de la ballesta a calcular. Font: elaboració pròpia. 

Amb la mida del carrusel abans fixada, es poden fixar les mides de les barres del 

mecanisme manovella-biela-biela, quedant fixada la longitud de la ballesta a L=590mm i el 

recolzament, després de temptejar deformacions de la ballesta i la força que ha de fer, es 

decideix situar-lo a 300mm (al llarg de la bancada de la màquina) respecte el punt D de 

recolzament de la ballesta per a evitar la interferència amb altres mecanismes:α 

 

Fig. 21: Esquema del mecanisme de regulació de la ballesta. Font: elaboració pròpia. 
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Per tant, la longitud a es calcula com: 

      
   

                   
         (eq. 10) 

És així donat que, per l'empaquetament del mecanisme, l'angle en el màxim de càrrega de 

la ballesta es proper a 90°. A través de la modelització del mecanisme de càrrega de la 

ballesta amb el PAM (Programa d’Anàlisi de Mecanismes) es troba que la deformació que 

experimenta la molla M-N (modelització del comportament de la ballesta) és propera a 

δ=48mm.  

 

Fig. 22: Modelització mecanisme càrrega ballesta amb PAM (fig. 12 ampliada). En aquesta 

modelització la molla treballa a tracció, mentre que a la realitat aniria al costat contrari i ho faria a 

compressió (la molla de tensat de la ballesta). Font: elaboració pròpia. 

Recordant que l'energia potencial necessària de la ballesta s'ha fixat a Epballesta=135J, es pot 

calcular la força necessària que ha de fer la ballesta i les reaccions a C i D com: 

        
   

 
     (eq. 11) 

          
 

 
     (eq. 12) 

          
   

 
     (eq. 13) 
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Pel que fa a les mides de la ballesta, donat el símil amb una biga de bxh (ample x alçada), 

es calcula com: 

         
    

 
 

 

       
 

    

 
     (eq. 14) 

La σ es calcula amb l'admissible per fatiga del material a l'apartat de l'annex C.5.1 Ballesta, 

mentre que la b i la h de la ballesta s’escullen temptejant valors fins aconseguir unes mides 

raonables per a ubicar la ballesta dins la bancada de la màquina. Amb tot això, una possible 

solució és:  

F [N] RC [N] RD [N] b [mm] h [mm] 

5625 2761 2864 50,25 16 

Taula 3: Sol·licitacions i possibles dimensions de la ballesta (h=gruix làmina). Nomenclatura de les 

forces segons la figura 20. 

7.2. Anàlisi de la màquina 

Se segueix un ordre semblant al de dimensionament de la màquina, fent plànols només 

d'alguns components (els més característics). La codificació dels plànols segueix MLPR-X-

YYY on les sigles MLPR signifiquen Màquina de Llançar Plats Robotitzada; X pot ser 0 en el 

cas de plànol normal, S per plànol de soldadura, M per plànol de mecanitzat o A per 

assemblatge; i YYY és el número de plànol. 

7.2.1. Carrusel 

La seva funció és la de subjectar els plats. Aquesta subjecció es fa majorment amb les 

barres que uneixen la seva base superior i base inferior. 

Base superior 

Material: xapa de 6mm d'alumini AW-5754, resistent a 

la corrosió, donat que en el fossat haurà de resistir els 

agents atmosfèrics. No es fa d'acer per reduir pes i per 

la baixa sol·licitació que suporta. 

Procés de fabricació: tall per làser del conjunt. La seva 

forma complicada que encareix el procés es justifica 

per la millor aparença que dóna. També es fan  

xamfrans pels caps de cargols de M5 DIN 7991. Fig. 23: Carrusel assemblat 
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Plànol: MLPR-0-006           

Barres de suport dels plats 

Material: rodons de diàmetre 16 d'alumini AW-6082 per qüestions de pes i resistència als 

agents atmosfèrics. 

Procés de fabricació: tall per serratge de les barres a mida. Es mecanitzen roscats per a 

cargols de cap axamfranat allen (DIN 7991) de M5 als dos extrems, per tal d'unir les barres a 

les bases superior i inferior. 

Base inferior del carrusel 

Material: xapa de 3mm d'acer S235JR per pes i propietats mecàniques (no s'ha de 

desgastar amb l'ungla d'acer que fa girar el carrusel).  

Procés de fabricació: tall per làser amb axamfranat pels cargols (M5, DIN 7991). Se li fa un 

zincat com a tractament superficial per a que resisteixi els agents atmosfèrics. 

7.2.2. Base de lliscament dels plats i ungla separadora dels plats 

Base de lliscament 

Material: xapa de 3mm d'acer S235JR, per preu i característiques mecàniques. Perns 

roscats de M6 d'acer C45E zincats. 

Procés de fabricació: tall amb làser del contorn i forats i posteriors plecs de la pestanya 

sobre la que recolzarà l'eix del braç. A continuació se solden els perns i es zinca (només la 

placa) per protegir-la de la corrosió i per aspecte visual. Els perns es fixen a l'angle bancada-

base lliscament amb femelles de M6 (DIN 934). En el punt 7.2.7 Bancada i xapes plegades 

vàries es tracta l'angle on es fixen aquest perns. 

   

Figs. 24, 25 i 26: Base de lliscament dels plats sola, detall dels perns i assemblada en el conjunt de la 

màquina, respectivament 

Fig. X: Carrusel 
assemblat 
 

Perns 
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Ungla separadora 

Material: xapa d'1mm d'acer inoxidable X6Cr17 per aspecte, resistència al desgast, rigidesa i 

resistència als agents atmosfèrics. 

Procés de fabricació:  tall per làser i afilat per a garantir la correcta separació dels plats. 

 

     Figs. 28 i 29: Ungla separadora dels plats funcionant i muntada. 

L'ungla s'eleva convenientment sobre la base de lliscament per mitjà de dos dolles de 

diàmetre 12 d'acer C45E tallades a mida i amb forat passant i queda fixada amb 2 cargols 

allen i femelles de M4. 

7.2.3 Eix de gir del carrusel 

Conjunt format per l'eix, el coixinet i el tambor. 

No ha d'aguantar grans esforços, ja que el pes 

del carrusel ple es de 52kg, i només avança 

30° quan el carrusel empès per la ungla. 

No es necessari col·locar rodaments per les 

velocitats a que gira i qüestions de preu. 

 Eix 

Material: acer C45E per preu i propietats 

mecàniques.  

Procés de fabricació: tornejat a partir d'un rodó de 

diàmetre 35mm i roscat exterior per a la femella de 

M10 (DIN 934). Se li fa un axamfranat generòs a la 

part superior per facilitar el desmuntatge del 

carrusel, habitual en processos de manteniment.  

Es refusen tractaments com el zincat o el níquel 
Fig. 31: Secció del tambor i l'eix del 
carrusel. 
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químic perquè aporten gruix al material, pel que es protegeix de l'oxidació mitjançant un 

pavonat. 

Tambor 

Material: acer C45E per preu i propietats mecàniques. 

Procés de fabricació: tornejat a partir d'un rodó de diàmetre 65mm i mecanitzat de 4 forats 

passants per a M6. També es pavona per protegir-lo de l'oxidació. 

El conjunt es fixa amb 4 cargols allen de M6 (DIN 912) al carrusel i amb una volandera (DIN 

125) i una femella de M10 (DIN 934) a la base de lliscament dels plats. 

Coixinet 

Com s'ha comentat anteriorment, per qüestions de preu i també d'empaquetament s'escull el 

coixinet sinteritzat autolubricat SELFOIL del tipus B amb valona per facilitar la fixació del 

conjunt. 

7.2.4. Mecanisme de càrrega de la ballesta i llançament del plat 

  

Figs. 31 i 32: Mecanisme manovella-biela-ballesta i braç. 

Ballesta 

Material: acer 51CrV4, ja que és l'adient per a làmines sotmeses a flexió de secció 

considerable.  

Procés de fabricació: conformat en calent i bonificat, degut al gran límit elàstic del material. 

Se li fa un pavonat com a tractament superficial per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

La ballesta té dos dits per muntar-la i desmuntar-la fàcilment al seu eix. Per la part de la 

bancada es refusa fixar-la amb un eix i un coixinet donat el petit angle que gira (10° de 

màxim) i el que es fa es deixar que recolzi directament sobre la bancada, fixant-la axialment 

 

biela 
 

Ballesta 
 

Braç 
 Manovella 
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amb dos pestanyes doblegades a la bancada, abaratint costos. Les pròpies forces a la 

ballesta s'encarreguen de que aquesta no es mogui de la seva posició. 

 

Fig. 33: Forces que fa la ballesta sobre els seus recolzaments (segueixen la nomenclatura del càlcul 
de la ballesta, amb F coincident amb la força de tensat de la ballesta). 
 
Manovella (manovella r1) 

Material:  xapa de 20mm d'acer S235JR per propietats mecàniques i preu i eix d'acer C45E 

per preu i propietats mecàniques (eix que uneix manovella i biela). 

Procés de fabricació: tall a mida amb làser i fresat per donar-hi la forma desitjada, amb plans 

per a la ubicació de la volandera i la valona del coixinet, disminuint l'empaquetament del 

mecanisme. També es mecanitza el claveter i l'allotjament de l'eix i el coixinet. L'eix es 

torneja, partint d'un rodó de diàmetre 32mm (la dimensió d'aquest eix està justificada l'annex 

C.4. Fatiga en eixos). Finalment la xapa es zinca i l'eix es pavona, soldant el conjunt amb 

posterioritat.  

Biela (biela l1) 

Material:  cos de xapa de 16mm d'acer S235JR per propietats mecàniques i preu.  

Procés de fabricació: en el cos es talla la xapa a mida amb làser i es mecanitzen els forats 

per als coixinets i eixos. Es zinca per protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Eix biela l1-ballesta 

Material:  eix d'acer C45E per preu i propietats mecàniques.  

Procés de fabricació: també partint de rodó de 32mm es torneja a mida (com en el cas de 

l'eix de la manovella r1, la seva dimensió està justificada als càlculs de fatiga del annex). Se 

li fa un tractament superficial de pavonat per protegir-lo de l'oxidació. 
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Eix del braç 

És l'element essencial en el funcionament del sistema i també el més sol·licitat. Transmet el 

seu parell al braç i a la manovella mitjançant 4 clavetes (dos per cada element), per tal de 

disminuir l'empaquetament del sistema (càlculs de comprovació en l'apartat C de l'annex).  

 

Fig. 34: Secció de l'eix del braç. 
 

Per garantir el correcte gir de l'eix es fan servir dos rodament de boles, de la mínima 

dimensió possible per aconseguir el màxim empaquetament dels mecanismes a la bancada. 

Aquests es fixen mitjançant volanderes MB i femelles KM contra l'eix, el tambor i un anell 

Seeger al tambor.  A més, s'insereix un coixinet de marxa lliure per evitar que, un cop llançat 

el plat, el braç reboti fent malbé prematurament el sistema per fatiga. Aquest s'escull sense 

rodaments incorporats, de la sèrie HF de FAG, ja que sovint els que els incorporen es fan 

malbé ràpidament (segons el personal especialitzat en el manteniment d'aquestes 

màquines). Per aquesta raó s'assegura convenientment la concentricitat i altres toleràncies 

geomètriques amb el plànol de l'eix. 

Per repartir l'empaquetament de forma convenient es fan servir espaiadors. En el disseny es 

procura que els dos siguin iguals per reduir costos. Aquests són rodons de diàmetre 35 en 

acer C45E, tornejats i pavonats. 

L'element superior es una bola transportadora, que gira i garanteix el recolzament de la base 

de lliscament (recolza aquí en un punt, i en dos punts en un angle soldat a la bancada), 

sense fer necessària la inserció de cap tambor amb rodaments en aquest element. S'uneix a 
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l'eix mitjançant la seva tija roscada (l'eix porta un forat roscat a la part superior per aquest 

efecte). 

Pel que fa a l'eix té les següents característiques: 

Material: com la resta d'eixos, acer C45E per abaratir costos, però trempat i revingut en la 

zona del coixinet de marxa lliure per assegurar la duresa que marca el fabricant. A més, les 

rugositats estan fixades pels rodaments i coixinet de marxa lliure. Finalment porta un 

pavonat per protegir-lo de l'òxid. 

Procés de fabricació: tornejat a partir d'un rodó de diàmetre 35, mecanitzant els claveters i 

roscats necessaris. També es rectifiquen les superfícies amb rugositat fixada. Finalment es 

pavona el conjunt. 

Plànol: MLPR-0-007. 

Tambor de l'eix del braç 

Material: tambor d'acer C45E i anell d'acer S235JR.  

Procés de fabricació: tornejat del tambor partint d'un rodó de diàmetre 62mm i tall per làser 

de l'anell. Anell i tambor es dissenyen amb la tolerància adequada en el diàmetre de 

muntatge per garantir la correcte alineació del conjunt i facilitar el mecanitzat posterior. A 

continuació se solda el conjunt, i després es mecanitza amb les toleràncies i els acabats 

superficials especificats pels rodaments i el coixinet de marxa lliure, en l'allotjament del 

Seeger i en l'exterior per al correcte alineament amb la bancada. De fer-se abans el 

mecanitzat que el soldat, es perdrien les toleràncies desitjades per al correcte funcionament 

del tambor. També se li mecanitzen 4 rosques de M6. Finalment es pavona el conjunt per 

protegir-lo de l'oxidació. 

Plànols: MLPR-0-008 i MLPR-0-009 per al tambor i l'anell respectivament, MLPR-S-010 per 

al conjunt soldat i MLPR-M-011 per al conjunt acabat amb els mecanitzats pertinents. 

El tambor es fixa a la bancada mitjançant 4 cargols allen de M4 que pressionen cadascú una 

volandera per garantir el correcte assentament de la unió. 
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Braç 

Material: xapa de 20mm d'alumini AW-3004 per al cos, xapa de 

3mm d'acer S235JR per a la placa, i goma de catxú de gruix 

8mm. 

Procés de fabricació: es talla amb làser el braç, se li mecanitzen 

els claveters, es fresen els rebaixos que té i se li practiquen 4 

forats per passar cargols de M4 amb l'axamfranat per col·locar-

hi cargols de DIN 7991. A continuació s'anoditza per protegir-lo 

dels agents atmosfèrics. La xapa de 3mm d'acer es talla a mida 

amb cisalla o punxonadora i se li practiquen quatre forats per 

passar cargols de M4. A continuació se li fa un tractament de níquel químic per protegir-la de 

la corrosió i se li vulcanitza la goma a sobre, la qual porta un tall al centre per facilitar el seu 

posicionament. Es preveu que la placa vulcanitzada sigui desmuntable per a facilitar la 

reposició de la mateixa en cas de desgast prematur (la seva tasca és determinant en el 

correcte  llançament del plat). Finalment es colla el conjunt cos del braç i xapa amb goma 

vulcanitzada mitjançant 4 cargols allen de M4 i cap axamfranat (DIN 7991) y 4 femelles de 

M4 (DIN 934). 

Rampa de llançament dels plats 

Es dimensiona a partir de la trajectòria que dóna la simulació de llançament del plat (figura 

18). 

  

Figs. 36 i 37: Dimensionament de la rampa i detall dels perns respectivament. Es mostra acotada la 
distància entre el inici i el final de la trajectòria. 

 

Material: xapa d'acer S235JR. Es refusa fer-ho d'inoxidable pel seu elevat cost donat que és 

una peça molt gran.  

Procés de fabricació: tall amb làser, deixant el forat per on puja la plataforma amb garres per 

anar a buscar el plat i, per fixar-la a la bancada, se li solden per sota 4 perns roscats i 
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zincats de M6 (DIN 6325) i acer C45E. Posteriorment se zinca per donar-li un aspecte final 

vistós i protegir-la de la intempèrie. Encara que pateix el desgast degut al lliscament dels 

plats, aquests no són suficientment abrasius com per fer-la malbé abans de la seva vida 

estimada. A més, aquesta és la solució adoptada per la majora de fabricants.  

Alguns fabricants col·loquen uns topalls sobre la rampa per garantir que el plat no lliscarà 

avall encara que la màquina estigui inclinada. En aquest cas el que es fa es garantir que les 

garres estan en contacte amb el plat justament fins que el mecanisme es disparat, 

mitjançant la sincronia del mecanisme de carrega de plats. Es pot assegurar que el plat no 

caurà per la velocitat a la que surt el braç i la proximitat d'aquest amb el plat en la posició de 

repòs per acció del disparador. 

Arribat a aquest punt, cal comentar que hi ha alguns fabricants (com el desaparegut 

Kromson) que feien màquines en que el braç i la plataforma era la mateixa peça, una xapa 

doblegada. Aquestes màquines normalment eren petites, i ,encara que es fa servir per 

algunes de manuals actuals, es va refusar la idea per la inèrcia elevada que aportava a l'eix 

del braç, les dimensions que hauria de tenir el braç en aquest cas i la dificultat d'inserir un 

mecanisme que acosti el plat a la rampa sense deixar-lo caure d'una alçada gran. 

Protector dels plats 

Encara que aquesta màquina principalment va destinada a ser allotjada en un fossat, per als 

casos en que sigui manipulada en camp obert, o per si algú es troba dins el fossat quan està 

engegada (cosa, a priori, prohibida per la normativa de seguretat) se li col·loca una banda 

d'acer que recorre tot el lateral on el braç arrossega el plat fins que el llança. Aquesta part és 

en la que el braç es deixa anar a tota velocitat, pel que si impactés amb una persona les 

conseqüències serien molt greus. A més, aquesta protecció també serveix per a que en cas 

de plats trencats, els seus trossos no facin malbé màquines contigües. 

En el cas de màquines per a camp obert (demanades amb les rodes o carretó corresponent) 

es col·loca un adhesiu en la part posterior de la màquina, de color groc amb un triangle de 

perill i l'advertència (en català, castellà i anglès) de mantenir-se en tot moment darrera la 

màquina quan aquesta està funcionant. 



Màquina de llançar plats robotitzada Pàg. 41 
 

 

 

Figs. 38 i 39: Banda protectora del braç i dels plats. 
 

Material: planxa de 4mm d'acer S235JR per donar-hi una rigidesa elevada. 

Procés de fabricació: es tallen amb làser i/o cisalla i/o punxonadora les 4 parts i 

s'axamfranen els vores. La banda es doblega donant-li un radi en la zona que segueix el 

braç i fent-li dos plecs en l'extrem que dóna a la placa per rigiditzar el sistema. A l'angle se li 

fan els plecs pertinents i se li practiquen 6 forats per passar-hi cargols de M6. Els dos que 

estan separats serveixen per passar-hi els perns de la rampa, mentre que els altres 4 fixen a 

la bancada el conjunt. A la placa se li practiquen 2 forats de per passar-hi també cargols de 

M6. A l'angle se li solda un nervi per garantir la rigidesa del conjunt (molt important que la 

plataforma no oscil·li per garantir el correcte llançament del plat) i se solden entre si la resta 

de components. Finalment, se li dóna una capa de pintura anticorrosiva i es polvoritza 

pintura de pantone 7458 per donar-li el color de la bancada. 

El conjunt es fixa amb 6 cargols allen (DIN 912) de M6 a la bancada i amb dos femelles de 

M6 a la rampa. 
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7.2.5. Mecanisme de gir del carrusel i carrega dels plats 

És també l'encarregat d'arrossegar a l'altre mecanisme, el de càrrega de la ballesta, 

mitjançant una placa fixada a la manovella d'aquest (manovella r2) que arrossega el buló 

sortint de l'eix que uneix la manovella r1 amb la biela l1. 

 

Fig. 40: Components del mecanisme de càrrega de plats i arrossegament del de càrrega de la 

ballesta. 

Manovella 

Material: xapa de 20mm d'acer S235JR per al cos, xapa de 3mm i acer S235JR per a la 

placa que arrossega el buló del mecanisme tensor de la ballesta i rodó de 18mm d'acer 

C45E per a l'eix que transmet el parell a la biela l3. L'eix amb claveter que s'introdueix dins 

el reductor està fabricat en rodó de 40mm d'acer C45E. 

Procés de fabricació: es talla la placa d'arrossegament amb cisalla i s'axamfranen les vores. 

A continuació es plega i se li fa un níquel químic per protegir-la (el zincat podria 

desaparèixer pel fregament amb el buló). El cos de la manovella es fresa fent-li els rebaixos 

pertinents i se li mecanitzen els claveters que transmetran el parell de l'eix que surt del 

reductor (eix a part, d'acer C45E i pavonat com la majoria d'eixos, donat que el reductor 

escollit no porta eix) i es zinca. L'eix de la manovella es torneja i se li mecanitzen dos fresats 

per la retenció de la placa i l'allotjament de l'anell Seeger. L'eix es pavona i se solda al cos 

de la manovella en la posició en que la placa queda longitudinal al cos de la manovella, per 

garantir que arrossegarà el buló. En el cas de l'eix que va al reductor, es torneja, se li 
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mecanitzen els claveters, un roscat interior per a cargol de M5 i un roscat exterior per a 

femella de M20, pavonant-lo finalment. 

  

Figs. 41 i 42: Detall de l'assemblatge de l'eix de la manovella-biela i de l'arrossegament del buló de la 
biela l1 per part de la placa, respectivament. 
 

L'eix que uneix la manovella i la biela es munta amb un coixinet autolubricat SELFOIL amb 

valona, dos volanderes que separen el moviment de la biela del de la placa, que es mou fixa 

a la plataforma pels fresats de l'eix. Tot el conjunt es fixa per 

mitjà d'un anell Seeger. 

Pel que fa a l'eix d'unió amb el motorreductor, es fixa el seu 

moviment longitudinal amb un placa i un cargol allen axamfranat 

(DIN 7991) de M5, mentre que la rotació queda transmesa per la 

doble claveta (per reduir l'empaquetament del sistema). El 

conjunt recolza sobre un botó d'acer C45E i pavonat (igual que 

l'eix del motor) soldat a la bancada i l'eix es subjectat per uns 

rodaments de boles idèntics als l'eix del braç, per garantir que l'eix roda amb facilitat i queda 

ben alineat. Finalment, es fixa també axialment al motorreductor mitjançant una volandera 

(DIN 125) i una femella (DIN 934) de M20. 

Eixos de les bieles 

Tots els eixos de bieles d'aquest mecanisme (inclosos el de la manovella r2) són de mida 

reduïda, ja que no han de transmetre elevats parells, estan soldats a les bieles (excepte el 

de la manovella i s'uneixen les diferents bieles amb eixos soldats mitjançant coixinets 

SELFOIL amb valona, anells Seeger i volanderes per a evitar que els Seeger ratllin les 

bieles. 
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Material: acer C45E. 

Procés de fabricació: partir de rodons de 18mm de diàmetre, tornejar-los i mecanitzar 

l'allotjament del Seeger i un xamfrà gran per soldar-los còmodament a les bieles en Semi-V. 

Finalment es pavonen. 

Plànol: MLPR-0-013. 

Bieles 

Totes les bieles d'aquest mecanisme són semblants, variant la seva longitud en funció del 

dimensionament i la funcionalitat del mecanisme (veure annex A - Disseny dels 

mecanismes).  

Material: planxa de 12mm d'acer S235JR. El gruix el 

marca la longitud fins a la valona del coixinet a inserir-hi. 

Procés de fabricació: tall amb làser i mecanitzat dels 

forats amb tolerància H7 (g6 per als eixos). Posteriorment 

es zinca i se li solden els eixos pertinents. 

Plànols: MLPR-0-012. Per a exemple de biela amb eixos 

soldats, plànol MLPR-S-014. 

 

  

Fig. 44: Detall d'assemblatge 
de l'eix i les bieles. 
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Mecanisme de càrrega de plats 

Consta d'un eix guia (element que atorga el moviment prismàtic), amb una dent per 

posicionar-lo correctament a la bancada i soldat a aquesta, un altre eix que fa de pistó, una 

plataforma sobre la que s'eleva el pistó, un passador amb un roscat, una femella i una 

plataforma amb garres. 

 

Figs. 45 i 46: Parts del mecanisme de càrrega de plats i secció en planta de la unió del mecanisme 
prismàtic i pistó, respectivament. 

Material: els eixos d'acer C45E i la plataforma del pistó i la de les garres d'acer S235JR, en 

planxa de 6mm i 3mm respectivament. El passador també es fa d'acer C45E. En el cas dels 

portaeixos de la plataforma del pistó, també es fan d'acer C45E. 

Procés de fabricació: els eixos es foraden i tallen amb carrils per a la plataforma i el 

passador, fent fresats per garantir el recolzament del cap del passador i la femella. Una 

vegada mecanitzats es pavonen, soldant l'eix guia a la bancada amb la posició de la dent 

que porta mecanitzada (garanteix la correcta alineació de la plataforma). El passador es 

mecanitza d'un rodó, deixant-li un cap circular, com si es tractés d'un cargol, i se li mecanitza 

un petit roscat al final per fixar la femella de M6 (DIN 934). El passador recolza sobre la 

plataforma del pistò i passador i femella es fixen contra l'eix pistó. Finalment el passador es 

pavona. Pel que fa a la plataforma amb garres, es talla amb làser i se li fan 3 plecs per fer la 

funció de garres amb un angle major de 90° per facilitar el posicionament el plat. Per últim es 

zinca i es solda a l'eix pistó. En el cas de la plataforma se li mecanitzen unes dents per a 

posicionar-les als rebaixos dels portaeixos, se li fa níquel químic (pel desgast) i se li solden 

els portaeixos (mecanitzats a partir de rodó i pavonats). 

Plataforma 
amb garres 
 

Eix pistó 
 

Eix guia 
 

Plataforma pistó 
 

Portaeixos 
 

Eix pistó 
 

Plataforma pistó 
 

Eix guia 
 

Femella M6 
 

Passador 
 



Pàg. 46 Memòria 

 

 

Tot el mecanisme ha de romandre engrassat per assegurar que realitza convenientment la 

seva funció (guia, pistó, passador i plataforma llisquen convenientment i no es desgasten de 

forma prematura). 

Mecanisme de gir del carrusel 

Està format per un eix, fixat a la biela l6 amb un cargol allen (DIN 912) de M6 (roscat a la 

biela) que fa de presoner, i porta a sobre una ungla amb dos passadors (un sobre el que 

rota i l'altre que l'atura per amunt) i una molla que garanteix el funcionament del mecanisme 

com a trinquet. El funcionament és el següent: quan la ungla es troba al carril de la base 

inferior de l'eix carrusel, mou aquest arrossegant-lo; i un cop torna enrere, per la seva forma 

s'amaga a sota de la base i retorna cap amunt en tornar al següent carril per efecte de la 

molla. Donat el pes del carrusel carregat i la fricció del coixinet del tambor del carrusel, no es 

necessari un coixinet de marxa lliure que asseguri que el carrusel no torna enrere. Per 

garantir el moviment desitjat la biela l6 es mecanitza amb la forma adequada.. 

Material: xapa de 16mm d'acer S235JR per a la ungla i acer C45E per a l'eix. 

Procés de fabricació: tornejat de l'eix partint d'un rodó de diàmetre 24mm, fent-li un fresat 

per a que el cargol de M6 cargolat sobre la biela l6 faci de presoner. També es fresa per a 

dalt per inserir-hi la ungla, i es mecanitzen dos forats per passadors de diàmetre 3mm. La 

ungla es talla amb làser i es mecanitza el forat interior i el dels dos passadors, zincant-la al 

final. Per als càlculs referents a la molla revisar l'annex C.5.3. Molla ungla gir carrusel. 

 

Figs. 47, 48, 49 i 50: De dalt a baix i de dreta a esquerra, mecanisme de gir del carrusel en posició 
d'arrossegament de la placa superior, el mateix mecanisme en posició de retrocés sota la base 
inferior del carrusel, secció de l'ungla amb l'eix que l'allotja i detall dels carrils a la base inferior del 
carrusel i a la base de lliscament. 
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7.2.6. Mecanisme tensor de la ballesta 

Consta d'un volant (per realitzar el tensat a mà), un eix amb un roscat, un botó roscat i soldat 

a la plataforma, una xapa doblegada i soldada a la bancada (que fa de suport) i una molla 

helicoïdal de gran constant elàstica (càlculs a l'annex C.5.4. Molla tensor ballesta). 

 

Fig. 51: Parts del mecanisme tensor de la ballesta. 
 

Material: acer C45E per a l'eix tensor i el botó roscat i xapa de 4mm d'acer S235JR per al 

suport. 

Procés de fabricació: es torneja l'eix tensor, partint de rodó de diàmetre 30, i se li fa un 

roscat exterior en un extrem de M10, així com un forat per un passador elàstic (DIN 1481) de 

diàmetre 3mm amb el que s'unirà al volant i deixant (tornejant) diàmetre 10 a la part que es 

subjectada pel suport. El botó es torneja partint també de rodó de diàmetre 30, i es rosca 

interiorment per M10. Eix i  botó, una vegada mecanitzats, es pavonen per protegir-los dels 

agents atmosfèrics, encara que després el botó se solda a la bancada. Pel que fa al suport, 

es talla amb làser o punxonadora, practicant-li un forat passant de diàmetre 11, es niquela 

(perquè pateix desgast per fregament) i es solda a la bancada. 

 

Fig. 52: Detall de l'eix tensor. 
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Es refusa incorporar un coixinet al suport per compactar el sistema i abaratir costos, de 

manera que es garanteix el correcte lliscament engrassant suport i part de recolzament de 

l'eix tensor. 

En el cas de la molla, aquesta recolza contra el sortint de l'eix suport i en el diàmetre que li 

queda a l'interior (i que és superior a l'interior de la molla, de longitud també inferior a 

aquesta). La molla queda, per tant, subjectada entre el seient de l'eix tensor i la ballesta i la 

seva funció és la de facilitar el tensat manual (amb el volant) de la ballesta. 

Pel que fa al volant, s'agafa un de la casa Elesa-Ganter, anomenat VR.120, al qual se li 

practica un forat de diàmetre 10,5mm per inserir-hi l'eix i un forat pel qual es fixa el conjunt 

volant-eix tensor mitjançant un passador elàstic (DIN 1481) de diàmetre 3mm. 

7.2.7. Bancada i xapes plegades vàries 

Bancada 

Encara que la denominació bancada s'utilitza normalment per peces estàtiques respecte el 

terra, donat que els mecanismes de barres són l'essència del llançament i càrrega dels plats, 

s'anomena bancada a la caixa on es guarden aquests mecanismes, que suporta la base de 

lliscament i el carrusel, i la qual pateix els moviments de capcineig i guinyada. 

 

                    Fig. 53: Parts de la peça anomenada bancada. 

 

Material: xapa de 4mm per a la base i la tapa, de 6mm per a les orelles i de 3mm per a 

l'angle, totes d'acer S235JR. Es reforça el gruix de les orelles respecte la bancada perquè 

suporten el pes del conjunt i el moment de capcineig, mentre que l'angle que només suporta 
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part de la base de lliscament (l'altre part la suporta la roda transportadora a l'eix del braç) 

amb xapa plegada de 3mm és suficient. 

Procés de fabricació: tallat amb làser de les peces, aplicant les toleràncies necessàries als 

forats per botons, tambors i eixos, i els roscats pertinents. Posteriorment es fan els plegats 

necessaris i se solda el conjunt. A continuació se li aplica una capa de pintura anticorrosiva, 

per acabar pintant-la amb pintura de pantone 7458, blau fred, donat que per una màquina 

d'aquest tipus amb moltes peces zincades  i pavonades li donarà una combinació agradable 

i sobria. Després de pintar es repassen els roscats. 

Plànols: MLPR-0-001, MLPR-0-002, MLPR-0-003, MLPR-0-004 i MLPR-S-005 per a la base, 

tapa, orelles, angle i conjunt soldat, respectivament. 

Encara que no s'aprecia a la figura 53, a la base de la bancada se li fa un forat addicional al 

costat de la ballesta com a sortida d'aigua en cas que el fossat on estigui inserida s'inundi o 

per evacuar humitat. 

Protector ballesta 

Encara que la màquina està inserida en un fossat i no s'ha de manipular encesa (sent robot 

amb menys raó), es col·loca un angle que guarda la ballesta en la seva posició més exterior 

a la bancada, per a que en cas que saltin trossos de plats trencats d'una màquina contigua 

no es facin malbé els mecanismes de la màquina (queda a l'alçada de l'eix principal). A més, 

donat que la bancada té un forat al costat per facilitar el muntatge i desmuntatge dels 

mecanismes, aquest angle contribueix a donar rigidesa a la bancada. 

  

 Figs. 54 i 55: Protector de la bancada en posició de muntatge i sol, respectivament. 

Material: acer S235JR en planxa de 3mm. 
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Procés de fabricació: tall amb punxonadora, axamfranat de vores i plegats corresponents. 

També se li fan quatre forats per passar-hi cargols de M4. Finalment se  li aplica una capa 

de pintura anticorrosiva i es pinta amb pintura de pantone 7458 com la bancada. 

Angles per a fixar motors 

Existeixen 4 angles d'aquest tipus, de construcció similar, que fixen el conjunt motorreductor 

a la bancada i la base de la guinyada. L'altre motorreductor es fixa a l'angle amb orelles del 

mòbil de capcineig per reduir l'empaquetament del sistema. 

Material: planxa de 4mm d'acer S235JR. 

Procés de fabricació: tall amb làser de les planxes i mecanitzat dels colissos (de diàmetre 

11, per passar-hi cargols de M10) que serviran per posicionar correctament el motorreductor 

a l'eix d'entrada (tots els motorreductors escollits tenen allotjament per eix, cap d'ells en 

porta eix sortint). A continuació es fan els plecs necessaris i en el cas dels angles del 

motorreductor de la ballesta es pinten amb pintura anticorrosiva i posteriorment amb pintura 

de pantone 7458 com el cos de la màquina, mentre que als del motorreductor de guinyada 

se'ls hi fa un níquel químic donat que no importa que s'aporti gruix i queden amagats dins la 

base de guinyada. 

 

Fig. 56: Detall d'un dels angles de fixació del motorreductor de guinyada a la base de guinyada. 

 

Base de la màquina (base de guinyada) 

És la bancada com a tal de la màquina, és a dir, la part estàtica que es fixa al terra (o en la 

versió per a camp obert portaria rodes o recolzaria sobre el carretó). 
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Fig. 57: Base de guinyada 

Material: planxa de 6mm d'acer S235JR, donat que amb la multitud de plegats agafa molta 

rigidesa. Perns d'acer C45E roscat i zincats de M10. 

Procés de fabricació: tall amb làser, mecanitzat de forats, roscats de M4 a les pestanyes i 

axamfranat de vores. Els petits angles que es veuen, també d'acer S235JR però de gruix 

2mm, tenen forats passants per a inserir-hi reblons de diàmetre 3mm. Aquests angles se 

solden, igual que els perns. Finalment es tapa el roscat dels perns (que servirà per fixar amb 

femella els angles de subjecció del motorreductor) i es pinta el conjunt amb una capa 

anticorrosiva i finalment amb pintura de pantone 7458 com la resta del cos de la màquina. 

 

Fig. 58: Assemblat de la base de guinyada 

El muntatge de la base de guinyada s'efectua mitjançant 14 cargols allen (DIN 912) de M4 

els quals uneixen dues tapes laterals a la base de guinyada. La caixa amb l'electrònica, amb 

tapa que garanteixi IP57, es fixa amb reblons de diàmetre 3mm als angles interiors de la 

base de guinyada. Pel que fa a la base inferior, es col·loca sota la base de guinyada i queda 

fixada a aquesta i al terra del fossat (o a les rodes o carretó) mitjançant cargols de M12. 

Com s'observa en la figura 58, la base de guinyada té un forat per al tambor i l'eix de 
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guinyada, un altre forat sobre la caixa d'electrònica per passar-hi cables, i un forat en un 

lateral per al cable d'alimentació elèctrica. 

7.2.8. Eix de capcineig 

 

Fig. 59: Secció de l'eix de capcineig. 

Encara que només es gira un petit angle, donat que aquest es fa amb molta velocitat 

(accionament ràpid de robòtica) calen rodament per subjectar l'eix, ja que els coixinets tenen 

un major coeficient de fricció i dificultarien el moviment. Aquests rodaments s'escullen de 

contacte angular perquè, entre d'altres factors però principalment, el motorreductor 

encarregat de carregar la ballesta té el motor col·locat a un costat i la càrrega no és 

simètrica. Les càrregues són teòricament radials, però per corregir possibles desalineacions 

s'escullen els de contacte angular. 

La secció dibuixada no és formalment correcte per la disposició amb que es mostren les 

clavetes, però la raó per la que s'ha escollit és perquè es mostra el claveter al motorreductor 

i a les tapes 1 i 2 per transmetre el parell. Pel que fa a la tapa 3 aquesta fixa axialment l'eix i 

l'encòder serveix per a mesurar i controlar l'angle girat. 

En aquest muntatge, l'eix i les tapes giren solidaris amb les orelles de la bancada (i la 

bancada), pel que l'encòder es fixa a les orelles del mòbil de guinyada. 

Material: acer C45E per a l'eix, els tambors dels rodaments i els tambors de les tapes 1 i 2. 

Acer S235JR de gruix 6mm per a les planxes de les tapes 1 i 2, de gruix 3mm per la tapa 3 i 

de 6mm de gruix per a les orelles de guinyada. 
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Procés de fabricació: tornejar els tambors i l'eix, mecanitzant les clavetes i forats roscats en 

aquest últim, i pavonar-los com a protecció. Tallar amb làser les xapes i plegar la planxa de 

les orelles guinyada. Se solden les planxes amb els tambors que calgui i es pinten els 

conjunts amb pintura anticorrosiva i de pantone 7458, tapant l'allotjament interior dels eixos.  

El conjunt es fixa a les orelles de la bancada amb 4 cargols hexagonals (DIN 933) de M8 i 

femelles (DIN 934) de M8 per banda. 

7.2.9. Eix de guinyada 

En aquest cas es podrien utilitzar eixos axials, però donat que la càrrega a suportar no es 

gaire elevada (tot i ser la del conjunt de la màquina), es col·loquen rodaments de contacte 

angular que només aguanten càrrega axial, a més de possibles càrregues radials degudes a 

desalineacions de l'eix de guinyada. 

Aquests rodaments sí que es fixen amb volandera MB i femella KM perquè giren un angle 

significativament superior al del capcineig i centren la màquina, pel que interessa un 

posicionament acurat dels mateixos. 

 

Fig. 60: Secció de l'eix de guinyada. 

Material: tambor i eix d'acer C45E. Acer S235JR en planxa de 4mm per a l'anell del tambor i 

de gruix 2mm per a la tapa de l'eix. 

Procés de fabricació: tornejat i pavonat del tambor i l'eix, aquest últim mecanitzant-li 

l'allotjament de la claveta i la MB, així com el roscat de la KM i el cargol de M8. L'anell del 

tambor es talla amb làser i se li mecanitzen 4 forats per passar cargols de M8 (el roscat el 

porta la base de guinyada). Finalment, anell del tambor i cos del tambor se solden i es pinten 

amb pintura anticorrosiva i de pantoné 7458, protegint la part interior del tambor per a no 
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perdre acabats, rugositats i toleràncies. La tapa de subjecció de l'eix es talla amb làser i se li 

mecanitza un forat per passar cargol de M8; a continuació es niquela químicament (no cal 

zincarla perquè no queda a la vista). 

Finalment, per assemblar el mecanisme, el tambor es colla a la base de guinyada amb 4 

cargols hexagonals (DIN 933) de M8 i l'eix queda suportat entre el reductor i les orelles de 

guinyada per una tapa amb cargol també hexagonal de M8. 

7.2.10. Motorreductors 

La màquina te 3 motorreductors, un per cada motor, que fan els moviments de càrrega de la 

ballesta i els plats, rotació de capcineig i rotació de guinyada. Els càlculs complets estan 

continguts a l'annex B - Càlcul dels motorreductors, pel que en el cos de la memòria només 

s'explicaran els plantejaments i conclusions a que s'arriben. 

Motorreductor de càrrega de ballesta i plats 

Per a calcular el de càrrega de la ballesta i plats es fa servir el dimensionament normal de 

potència a partir del moment necessari degut a la ballesta i la velocitat a la que gira l'eix del 

braç. Pel plec de condicions tarda 2s en recarregar el que equival a: 

       
      

  
 

   

    
           (eq. 15) 

Multiplicant la velocitat angular (en rad/s) pel moment necessari per recarregar (obtingut de 

la simulació del mecanisme) es troba la potència necessària, 0,55kW, pel que es pot escollir 

motor i reductor amb aquestes dades.  

 

Fig. 61: Col·locació del motor i del reductor de càrrega de la ballesta i dels plats a la màquina. 
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La col·locació que fan servir la majoria de fabricants és la especificada en la figura superior, i 

per tant també és la que s'ha escollit, donat que queda sota la bancada i la rampa, en un 

espai que no destorba per desmuntar els mecanismes de barres ni per al moviment 

robotitzat de la màquina. 

En el cas del motor, donat que es pot controlar fàcilment l'engegada i que faci una volta 

complerta amb un disparador i un sensor inductiu, s'escull per preu un motor asíncron. Dins 

d'aquests, interessa que tingui una velocitat baixa. Els motors més comuns són de 2, 4 i 6 

pols, sent els de 2 els més barats i els de 6 els més cars (normalment), per aquesta raó 

s'agafa un terme mig, amb el motor de 4 pols. D'aquests, s'escull el BN71C 4 de la marca 

Bonfiglioli, amb brida de sortida B5 i protecció IP57, donat que els fossats on s'ubiquen les 

màquines molts cops s'inunden per mal temps. 

Així la relació de reducció queda com: 

       
    

  
        (eq. 16) 

Amb aquesta relació de reducció i la potència necessària s'escull reductor. Aquest, per a que 

el sistema sigui el més compacte possible, s'escull de vis sens fi, i amb carcassa d'alumini 

per reduir pes. A més, té brida B5 per col·locar-hi el motor i es subjecta a la bancada amb 

dos angles amb colissos per posicionar-la i fixar-la amb cargols hexagonals (DIN 933) i 

femelles (DIN 934) de M10. Dins de les diferents marques, per pes i dimensió del reductor 

s'escull el Cidepa KMS 75/50 0.75 

Cal comentar que la velocitat de sortida d'aquest reductor és 28min-1, pel que exactament el 

temps de cicle queda fixat en 2,14s. 

Motorreductors de capcineig i guinyada 

El plantejament per a seleccionar aquestes unitats motrius es completament diferent a 

l'anterior. Són accionaments ràpids de robòtica, pel que es busca una potència transitòria 

elevada.  Així, en comptes de fer servir el moment necessari per al moviment, es 

dimensionen per inèrcies i temps de cicle. Per a reduir la potència transitòria necessària es 

fixa el temps de cicle també a 2s (encara que podria ser inferior) i es calcula la potència 

transitòria necessària per a cada moviment representant-la en el pla P'-W (les inèrcies són 

extretes del CAD). Les gràfiques són a l'annex B - Càlcul dels motorreductors. 

Pel que fa als motors hi ha, almenys, 3 alternatives: un motor d'alterna (AC), un de contínua 

(DC) o un servomotor amb l'electrònica de control integrada. Encara que es grafiquen 

motors dels tres tipus en l'annex, finalment s'escull el de contínua perquè pot ser llegit el seu 
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angle amb encòder i controlat amb elèctrònica i té un preu contingut, mentre que el d'alterna 

és barat però costa de controlar-lo acuradament (degut a la seva falta de sincronia) i el servo 

pot ser molt car. 

Una vegada escollit motor, BCD 240 (0,18kW) de Bonfiglioli amb brida B5, protecció IP57 i 

fre (per garantir que roman en la posició desitjada), en els dos moviments per estalviar 

costos, es dimensiona el reductor. Per accionaments ràpids, la relació de transmissió òptima 

depèn de la relació entre la inèrcia al motorreductor i la inèrcia del sistema, raó de més per 

la que no s'ha sel·leccionat el servo amb inèrcia molt reduïda. 

         
  

  
     (eq. 17) 

On Jr és la inèrcia del receptor a la sortida del reductor i Jm és la inèrcia del motorreductor a 

l'eix del motor. Mirant catàlegs de reductors amb la potència del motor, se selecciona una 

inèrcia de reductor estàndard i es porta a l'eix del motor per sumar-la. Amb aquest valor es 

troba la relació òptima de reducció i0 i se selecciona el reductor més adient. 

Pel que fa a la forma d'aquest, a l'eix de capcineig interessa un de sortida ortogonal i buit per 

inserir-hi l'eix que subjecten els rodaments, mentre que al de guinyada només cal que sigui 

ortogonal per reduir la grandària de la base de guinyada. Amb les elevades relacions de 

transmissió òptimes que surten (97,47 i 68,56 per al capcineig i la guinyada respectivament) 

calen reductors d'engranatges molt grans i pesats, raó per la qual es tornen a agafar 

reductors de vis sens fi amb carcassa d'alumini. Aquests són el Cidepa KMS 50/100 0.25 per 

al capcineig i el Cidepa KMS 50/80 0.25. 

 

Fig. 62: Disposició dels motorreductors de capcineig  (a dalt) i guinyada (a baix). 
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7.2.11. Elements electrònics i de control 

Com ja s'ha explicat anteriorment, la màquina està dissenyada des del punt de vista 

mecànic, pel que aquests elements no es dimensionen i només se'n dóna un mínim esbós. 

Com es veu a la figura 58, es deixa una caixa per allotjar tota la electrònica de la màquina 

com per exemple transformadors, fonts d'alimentació, el PLC que controla els motors i altres 

elements. La mida de la caixa pot variar en funció de la grandària d'aquests, pel que 

bàsicament s'ha intentat resoldre al ubicació i fixació amb la base de la guinyada. Pel que fa 

a la protecció d'aquesta caixa, es busca una IP57 perquè, com ja s'ha dit, sovint alguns 

fossats pateixen inundacions. 

Pel que fa als elements de connexió, els cables que es fan servir per als motors i dispositius 

de seguretat i control de la bancada, hauran de permetre les rotacions i moviments del 

sistema robot. Una possible solució per aquests són els cables en espiral. Com ja s'ha 

explicat, a la base de guinyada es preveuen uns forats per a passar tant els cables de 

control com els d'alimentació. 

 

Fig. 63: Cable d'alimentació en espiral. Font: HEDI. 

Els únics elements de control i seguretat electrònics que s'analitzen són els referents al 

mecanisme de llançament del plat. Aquests bàsicament són un sensor inductiu que detecta 

quan el mecanisme està amb la ballesta carregada per desconnectar el motor (la connexió 

del motor s'efectua electrònicament, pel sistema de micròfons a la posició del tirador o amb 

un comandament a distància, en el cas de portar la màquina a camp obert o per realitzar 

proves) i un electroimant que activa un disparador per deixar anar el braç en el moment que 

el tirador sol·licita plat. També s'escullen els encòders a fer servir per controlar l'angle girat. 
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Detector inductiu 

Com s'explica al final de l'apartat de l'annex A.1. Disseny del mecanisme de barres per a la 

càrrega de la ballesta, en la posició de llançament la força de l'element elàstic està en un 

punt una mica més enllà del màxim, de manera que, per la forma sinusoïdal de la corba de 

la força de la ballesta en funció del gir de la manovella, la ballesta tendeix a descarregar-se 

fent girar la manovella només en una direcció. Detectant alguna barra o el braç del sistema 

de càrrega de la ballesta just després del màxim de l'energia potencial d'aquesta, es pot 

desconnectar amb seguretat el motor, síncron, donat que el mecanisme només tindrà 

tendència a girar en un sentit i no quedarà clavat contra el coixinet de marxa lliure. El 

disparador ja s'encarregarà d'aturar-lo. 

Donat l'empaquetament de les barres, la grandària (en longitud) dels detectors inductius i 

l'espai disponible dins la màquina per fixar aquest detector, s'opta per detectar els cargols 

del braç just quan aquest es troba en una posició molt propera a la de repòs forçat pel 

disparador. Es fixa la detecció d'un d'aquests cargols i no del braç sencer donat que aquest 

tipus de detectors, tot i detectar material conductors, detecten principalment materials 

ferromagnètics i els cargols són d'acer pavonat. Encara que es detectés abans el braç, el 

primer que passa per davant del detector és la goma vulcanitzada del la placa del braç, i els 

cargols i són molt propers, pel que el sistema és bastant robust. 

 

Fig. 64: Electroimant amb el disparador avall i detector inductiu en la posició de detecció. 

Tal i com s'observa a la figura 64, el sensor inductiu es colla a la base de lliscament amb dos 

femelles, deixant-lo a una distància del cargol que estigui dins del marge de detecció del 

sensor. Així, el sensor escollit és el SICK IM08 amb femelles estretes (DIN 439) de M8, 

donat que el cargol a detectar és de M4 i és el més petit disponible entre els sensors 

estàndard. Pel que fa a la seva col·locació, es deixa a 4mm del cargol, la màxima del 

sensor. 

Detector inductiu 

Disparador 

Electroimant 

Cargol pavonat 



Màquina de llançar plats robotitzada Pàg. 59 
 

 

Disparador 

Les màquines vistes en fossat universal com les de Mattarelli el porten darrera per permetre 

un disparador manual per al calibrat del tensat de la ballesta.  

  

Figs. 65 i 66: Disparador en les màquines Mattarelli de fossat universal. Font: Elaboració pròpia. 

En màquines robot això no té sentit donat que aquestes, per electrònica, canvien la 

guinyada i el capcineig aleatòriament a cada llançament, pel que de ubicar-ne un 

accionament manual en aquesta posició, després d'activar-lo l'operador rebria un cop de la 

màquina. Si bé és cert que electrònicament es podria donar una opció per a desactivar els 

mecanismes de la robot per calibrar el tensat de la ballesta, per motius de seguretat es 

prefereix desactivar directament l'energia de la màquina per fer aquesta operació i donar un 

comandament a distància per activar el disparador. 

Valorant la possible ubicació del disparador i per a simplificar-lo a màxim, es deixa a davant, 

juntament amb el sensor inductiu, com es pot veure a la figura 64, de manera que es poden 

passar els cables conjuntament i es dificulta la seva manipulació manual degut a les 

dimensions de la màquina. 

El sistema escollit es una tija amb una valona que recolza sobre la base de lliscament, la 

qual, en cas de sol·licitar-se plat, es atreta per l'electroimant. En repòs, la tija subjecta el 

braç per un rebaix que té aquest, i es garanteix que torna a aquesta posició després de 

disparar-se el plat amb una molla helicoïdal que treballa a compressió (càlculs a l'annex 

C.5.2 Molla disparador) i que recolza entre la base de lliscament i una femella amb 

contrafemella que fa més robust el sistema. 
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Fig. 67: Secció del disparador en posició de repòs (braç aturat). 

L'electroimant, RS GMH X 025 amb armadura, es fixa a una xapa doblegada de 2mm de 

gruix i d'acer S235JR zincat amb 3 cargols de M3 i cap pla (DIN 963). Aquesta planxa es fixa 

a la base de lliscament amb 2 cargols allen (DIN 912) i 2 femelles (DIN 934) de M4 (veure 

figura 64). La tija es torneja partint de rodó de 30mm d'acer C45E, se li fa el roscat parcial 

per a les femelles i se l'arrodoneix considerablement en la part inferior per a suavitzar el 

contacte amb el braç d'alumini (el podria acabar fent malbé). Finalment es pavona per 

protegir-la de la intempèrie. 

 

Encòder 

Serveixen per comptar les voltes girades per un eix, amb la qual cosa es pot controlar el gir 

del mateix. El model escollit, SMRS10 de Hohner. porta un petit eix amb claveta per 

permetre el gir d'aquest solidari amb el motor del que en contarà les voltes. L'encòder es fixa 

a una part estàtica (respecte la rotació que es vol mesurar) mitjançant 3 cargols de cap pla 

(DIN 912) a una placa de gruix 2mm d'acer S235JR tallat amb làser i zincat feta a mida en 

cada cas. 

 

Fig. 68: Encòder SMRS10 de Hohner. 
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En el cas de l'encòder de l'eix de capcineig, la placa es fixa a les orelles de guinyada (o 

mòbil de guinyada) mitjançant 2 cargols de allen (DIN 912) i 2 femelles (DIN 934) de M4. El 

disseny d'aquesta placa permet al rotació de capcineig sense interferir amb cap peça. 

 

Figs. 69 i 70: Muntatge de l'encòder de capcineig i guinyada, respectivament. 

La col·locació en l'encòder de guinyada és subjectant-lo als forats previstos al reductor per 

acoblar una brida. Allargant l'eix de guinyada fins a aquest punt s'insereix l'eix de l'encòder i 

es mesura l'angle girat per l'eix. Cal comentar que aquesta placa porta 4 dolles tornejades 

d'acer C45 pavonades, per a permetre la utilització dels forats roscats per a brida que el 

reductor té (hi ha un sortint del reductor que deixaria la placa separada, de no colocar-hi 

aquestes dolles) 
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7.2.12. Comparativa final amb un model de la competència 

Finalment, s'analitza la solució dissenyada amb les prestacions i característiques d'aquesta i 

d'un model prou exitós de màquina robot. 

Màquina Mattarelli Multidirezionale Màquina dissenyada 

Alçada 105cm 104,5cm 

Pes 131kg 114kg 

Capacitat 400 plats 400 plats 

Temps de recàrrega 2,4s 2,14s 

Imatge 

  

Taula 4: Dades de la màquina robot Mattarelli Multidirezionale (font: Mattarelli ennio) i màquina 

dissenyada. 

Amb altres dades contingudes a la web de Mattarelli, s'observa una mida de carrusel inferior 

a la dissenyada per aquesta màquina i una bancada també menor, pel que la resta d'alçada 

deu ser resultat de les potes de la caixa amb l'electrònica i els motorreductors i orelles de 

capcineig i guinyada. 

Pel que fa a les característiques de la taula 4, el temps de recàrrega i el pes de la màquina 

dissenyada són menors, però això no vol dir que la màquina dissenyada sigui millor donat 

que no s'ha construït per al treball ni s'ha pogut avaluar el correcte funcionament de tots els 

seus mecanismes. A més, com es veurà en l'anàlisi econòmica, el preu resultant de la 

màquina dissenyada és major del previst. 

De totes maneres, amb aquesta comparativa es conclou que el disseny final té unes 

característiques molt semblants a les màquines que es comercialitzen i a més serà possible 

inserir-la en el fossat. 
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8. MANTENIMENT 

8.1. Components mecànics 

En màquines d'aquest tipus amb mecanismes de barres i eixos, és molt important engrassar 

el conjunt amb freqüència per evitar un mal funcionament i deteriorament dels components 

mecànics. 

Per exemple, el suport de l'eix tensor de la ballesta, donat que no porta coixinet, ha de ser 

engrassat amb relativa freqüència o quan es noti que el volant va excessivament dur. El 

mateix passa amb la plataforma, pistó i guia per a la plataforma amb garres que va a buscar 

el plat. 

En els rodaments, segons el seu fabricant SKF, és més convenient usar grassa que oli 

perquè queda millor retinguda en el component, sobretot en eixos verticals (en aquesta 

màquina hi han 3 eixos amb aquesta disposició que porten rodaments).  Generalment 

només el rodament ha de quedar ple de grassa en el moment de la posada en marxa, 

mentre que l'espai lliure que queda a l'allotjament ha d'estar parcialment cobert. No obstant, 

per a velocitats lentes, que són tots els eixos d'aquesta màquina, es recomana omplir 

l'allotjament completament de grassa per donar una bona protecció contra la contaminació i 

corrosió. 

En el cas del coixinet de marxa lliure, FAG n'assegura la duració de la lubrificació de fàbrica 

en tota la vida del component per a aplicacions estàndard. El mateix passa amb els 

reductors Cidepa KMS, els quals porten un oli refinat d'alta qualitat, additivat amb productes 

antioxidants i antidesgast, entre d'altres proteccions, pel que no requereixen de 

manteniment.  

Pel que fa als eixos, donat que tenen coixinets sinteritzats SELFOIL són autolubricants per 

l'oli que porten impregnat als porus del sinteritzat, per aplicacions normals no cal preveure 

una lubricació suplementària. Només en cas de temperatures de treball molt baixes o molt 

altes o sobrecàrregues si que faria falta, però per aquesta màquina, la temperatura de treball 

és l'atmosfèrica, pel que és el cas. Només s'ha de vigilar que en el seu emmagatzemament 

(abans de muntar-los) no estiguin en contacte amb materials absorbents com paper, cartró o 

fusta. 

L'eix que uneix la ballesta amb la biela l1, donat que no porta cap coixinet, és convenient 

engrassar-lo periòdicament per a garantir que aquesta llisca convenientment i així no forçar 

el mecanisme ni el reductor. 
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Altre element a tenir en compte és la goma vulcanitzada a la xapa del braç. S'ha de 

comprovar periòdicament que contacta amb el plat de forma correcta . Quan es desgasti en 

excés el propi muntatge del braç permet canviar la planxa amb la goma vulcanitzada per una 

altra de nova, respectant els mateixos forats per cargols del braç. 

8.2. Components elèctrics i electrònics 

Cal comprovar periòdicament el correcte funcionament del sensor inductiu i l'electroimant 

per temes de seguretat, baixant al fosso i accionant amb el comandament a distància la 

màquina, a una distància prudencial, per a observar directament el funcionament d'aquests. 

En el cas del PLC de control, es recomana que personal especialitzat el revisi el seu 

correcte funcionament periòdicament i comprovi que el posicionament dels eixos de 

guinyada i capcineig és el correcte, sobretot en cas d'utilitzar la màquina en competicions 

oficials. 

8.3. Recanvis 

Es recomana que qualsevol peça espatllada sigui reposada per una igual o en el seu defecte 

de característiques semblants. 

Amb el disseny s'ha evitat la majoria de problemes comuns que presenten altres màquines 

d'aquest estil, com el canvi de molla de llançament dels plats o el coixinet de marxa lliure 

amb rodaments incorporats. Per aquesta raó s'ha utilitzat ballesta i coixinet de marxa lliure 

amb rodaments apart, que faciliten i abarateixen el canvi d'aquest component. 

Per al canvi o muntatge dels coixinets es recomana l'ús de cales a mida, les quals 

subministra el fabricant AMES. 

 

Fig. 71: Mandrí per calar coixinets SELFOIL. Font: AMES. 
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En el cas del canvi del coixinet de marxa lliure, FAG també recomana punxó a mida per a no 

fer malbé el coixinet i així provocar un funcionament deficient a la màquina. 

 

Fig. 72: Punxó per a muntar coixinets de marxa lliure. Font: FAG. 

A més, muntant aquest element s'ha de vigilar de col·locar la fletxa que porta pintada 

apuntant al sentit de marxa de l'eix, o del contrari el mecanisme romandrà clavat, podent-se 

fer malbé el propi coixinet o, en el pitjor cas, el reductor i motor. 

Per als rodaments SKF recomana muntar-los en un entorn sense pols ni humitat o, en el cas 

que no sigui possible garantir aquestes condicions, tapar el rodament o l'entorn de la 

màquina amb paper de cera o paper metal·litzat. El muntatge s'ha de fer amb cala per no fer 

malbé els rodaments, evitant el contacte amb les boles (tant en els de contacte angular com 

en els radials). A més es recomana engrassar les superfícies de contacte per facilitar el 

lliscament dels anells fins a la posició de muntatge. En el cas de l'eix principal (el del braç), 

es munta amb tolerància M7 a l'allotjament (tambor) perquè veu la càrrega giratòria i amb 

impactes, mentre que l'eix que gira solidari amb ella se li dóna tolerància g6. Per aquesta 

raó, sempre s'ha de muntar primer l'anell exterior al tambor, clavant-lo i a continuació l'anell 

interior a l'eix. 

Per a la resta d'elements no es donen especificacions especials de muntatge, pel que tan 

sols es recomana assemblar-los amb la cura suficient per a no fer-los malbé. 
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9. ANÀLISI ECONÒMICA 

Mitjançant aquest estudi es comprova la viabilitat del projecte des del punt de vista 

comercial. El desglossament dels preus per cada component es pot trobar a l'annex D - 

Anàlisi econòmica detallada. 

Donada sèrie tan baixa  a fabricar, per a obtenir un millor preu s'escull com a estratègia 

fabricar de cop les 20 màquines i emmagatzemar-les fins que sigui possible vendre-les. Amb 

això, els preus per màquina fabricada queden d'aquest ordre: 

 [€] % sobre el total 

Fabricació de components a mida 2629 44,9 

Compra de components comercials 1027 17,5 

Electrònica i control 200 3,4 

Assemblatge i calibratge 560 9,6 

Costos d'enginyeria (per màquina) 1000 17,1 

Embalatge i distribució 442 7,5 

TOTAL 5858  

  Taula 5: Preus de fabricació de la màquina per àrees i preu total. 

Els costos d'embalatge i distribució se suposen un 10% del cost de la fabricació, compra de 

components comercials i assemblatge i calibratge i l'electrònica. Aquesta última s'estima a 

partir del preu del PLC (component més car). 

Tenint en compte que es busca un benefici industrial del 20%, la màquina s'hauria de vendre 

per 7029€, un preu per sobre del llindar dels 6000€ establert al plec de condicions, pel que 

difícilment s'aconseguirà un lloc en el mercat si no s'ofereix alguna mena de plus com 

garanties o descomptes en manteniments i revisions, per exemple. Apart, per si mateix ja 

serà difícil entrar en el mercat perquè hi ha marques que porten molts anys en aquest sector 

i han adquirit un fort reconeixement. 

Seguint amb el preu, és lògic que surti per sobre de la mitjana dels altres fabricants 

especialitzats ja que ells  porten anys fabricant aquest tipus de màquines i coneixen en 

quines parts es pot abaratir el disseny sense comprometre el funcionament. A més, aquests 

també fabriquen màquines estàtiques per a fossat universal, les quals tenen la majoria del 

cos i tots els mecanismes iguals a les robots, pel que poden reduir costos amb processos en 

fabricació per a sèries llargues (sèries de l'ordre de milers de màquines). 
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De totes maneres, se segueix analitzant la viabilitat del projecte, establint un període 

d'amortització de la inversió de 5 anys (període establert al plec de condicions per a vendre 

el mateix model de màquina). 

Com a  inversió inicial es consideraran els costos deguts a l'enginyeria del producte i els 

resultants del prototip amb les modificacions pertinents. Aquest cost del prototip i 

modificacions s'estima com el 180% del cost normal de la màquina sense la distribució i 

l'embalatge i contempla tant els costos de fabricació de components a mida, com els 

comercials i els deguts a l'enginyeria i tècnics de posada a punt. 

Pel que fa als ingressos de cada any, es compten com el preu de màquina per les venudes 

en aquest període. S'estima una possible previsió de venda per al producte, considerant que 

el primer any sobretot és de promoció i que gradualment van augmentant les vendes: 

Any 1 2 3 4 5 

Vendes 1 2 4 5 8 

    Taula 6: Previsió de vendes del producte per anys. 

Amb aquesta previsió, l'anàlisi del flux de caixa queda de la següent manera: 

 
Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Costos enginyeria 20000 
     Prototip i modificacions 9749 
     Ingressos 

 
7029 14058 28116 35145 56232 

Costos de fabricació 
 

2629 5258 10516 13145 21032 

Costos en compra de components 
 

1027 2054 4108 5135 8216 

Costos d'electrònica i control 
 

200 400 800 1000 1600 

Costos d'assemblatge i calibratge 
 

560 1120 2240 2800 4480 

Costos de distribució i embalatge 
 

442 884 1768 2210 3536 

Fluix de caixa -29749 2171 4342 8684 10855 17368 

Fluix de caixa acumulat -29749 -27578 -23236 -14552 -3697 13671 
     Taula 7: Anàlisi del flux de caixa i la viabilitat de la inversió. 

Amb la taula s'extreu un període de retorn de 4,2 anys. Fixant un cost del capital de r=8%, i 

anomenant St al flux de caixa, el VAN de l'operació es calcula de la següent manera: 

          
  

      
 
       (eq. 18) 
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El VAN surt 2689€, pel que la inversió és rendible, ja que produeix beneficis per sobre de la 

rendibilitat del 8% exigida. Així, calculant el TIR (igualant el VAN a zero), la taxa límit per a la 

rendibilitat del projecte és r<10,54%. 

També cal comentar que la inversió inicial és força elevada (gairebé 30000€), pel que caldrà 

buscar un bon mecanisme de finançament per assegurar la viabilitat de l'operació. 
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10. IMPACTE AMBIENTAL 

10.1. Fabricació 

Durant la fabricació es produeixen virutes i pols d'acer i alumini principalment, degut als 

diferents mecanitzats que són necessaris per conformar la màquina. També es produeixen 

residus en cas de soldar amb elèctrode, degut al seus consumibles. 

Altre punt a tenir en compte és l'energia necessària en la conformació de les xapes i el seu 

soldat, així com les pintures que s'utilitzen per a recobrir el cos de la màquina. 

Tots aquests punts són competència de les empreses encarregades de gestionar la 

fabricació de la màquina, pel que no es tracten. De totes maneres, normalment per 

normativa els dissolvents i residus de pintura són portats a les deixalleries corresponents, 

mentre que la ferralla es ven  a empreses que la fonen amb material verge de les mateixes 

característiques per a la seva reutilització. 

10.2. Vida 

La màquina funciona amb energia elèctrica engegada a la xarxa quan està col·locada en un 

fossat pel que no es tenen emissions especials. En el cas d'utilitzar-la en camp obert es 

requereixen bateries o generadors. Donat que el segon cas permet més potència i es 

recarrega més fàcilment, serà segurament el més utilitzat. La contaminació que provoca a 

l'atmosfera serà la del motor cremant benzina, la qual dependrà del generador, però tenint 

en compte els elements motrius, donant un rendiment elèctric del 90% per als motors i 

deixant un marge per a l'alimentació de l'electrònica, hauria de tractar-se d'un generador de 

menys d'1,5kW de potència. 

En el cas dels elements consumibles, els plats, majoritàriament se'n fabriquen de dos tipus: 

uns inerts i no contaminants i d'altres biodegradables, pel que no es produeix cap mena 

d'impacte ambiental en aquest sentit. 

Pel que fa a les grasses que s'utilitzen en alguns elements mecànics, s'ha d'anar amb 

compte de col·locar-la només en els elements que sigui necessari i sempre dins la màquina 

per a no contaminar l'entorn. 

El reductor, el coixinet de marxa lliure i els coixinets sinteritzats porten lubricació de per vida, 

pel que no provoquen cap mena d'impacte ambiental. 
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10.3. Desballestament 

Donat que gairebé tota la màquina està construïda de metall, se separa la ferralla en acer, 

acer inoxidable i alumini i empreses que s'encarreguen de la gestió d'aquests residus les 

porten a fondre (després d'eliminar la pintura de les peces que ho requereixin) per a la seva 

reutilització. 

En el cas de les gomes, cables i peces de plàstic de l'electrònica, es porten a una deixalleria 

per a separar-les i fer-li's el tractament corresponent. 

Els reductors, en cas de no donar-li's cap altre funció, cal buidar-los d'oli i portar aquest a la 

deixalleria. Un cop fet això es poden enviar amb la resta de ferralla. 

Els motors, en cas de no reutilitzar-los, també s'envien a una empresa per a que 

s'encarregui de la seva gestió. 
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CONCLUSIONS 

La màquina dissenyada compleix pràcticament amb tot el plec de condicions establert i és 

apta per a la modalitat de Trap automàtic, encara que el seu preu de venda dista de les 

màquines convencionals degut a la curta sèrie dimensionada i a la falta d'experiència prèvia 

en el mercat, a més que el temps de cicle és lleugerament superior per efecte del 

motorreductor de càrrega de ballesta escollit, encara que està dins dels llindars de les 

màquines comercials. 

S'ha aconseguit donar solució a la majoria de problemes que presenten aquestes màquines: 

trencament de l'element elàstic (escollint la ballesta en comptes de la molla helicoïdal), 

trencament dels plats abans de llançar-se (amb la rampa de càrrega de plats) i escurçament 

de la vida del mecanisme de marxa lliure (amb l'elecció del coixinet sense rodaments i la 

correcta alineació en l'eix). 

En aquesta màquina el manteniment és més rellevant que en una de convencional degut als 

elements electrònics i de control. Aquests, a més, escurcen la vida útil de la mateixa, 

deixant-la en menys temps obsoleta per la seva continua innovació. 

Personalment, l'anàlisi i disseny de cadascuna de les peces de la màquina m'ha permès 

posar en pràctica molts coneixements adquirits en els anys d'estudi de la carrera, pel que 

s'ha complit un dels objectius de la motivació inicial. A més, en algunes àrees com els 

mecanismes de barres, m'ha permès profunditzar en el seu disseny. Seguint en aquesta 

direcció, la realització de plànols de soldadura m'ha permès aprendre a interpretar i utilitzar 

la seva simbologia, cosa que hem pot ser d'utilitat en un futur. 

Mai havia realitzat un projecte d'aquesta mena en que es fes l'estudi de mercat, plec de 

condicions, disseny i càlculs, anàlisi econòmica i impacte mediambiental, cosa que trobo 

molt profitosa perquè en els últims anys treballant de becari (amb conveni amb l'ETSEIB) en 

una empresa multinacional, m'he adonat que la majoria d'enginyers del meu department es 

dediquen justament això, i com més gran és l'empresa menys dissenys i càlculs fan (els 

externalitzen a enginyeries com a política de reducció de costos) i més estudien la viabilitat 

econòmica i els mecanismes de finançament. 

A més, aquest projecte en particular m'ha permès ratificar una idea que portava madurant 

des que vaig recorrent empreses com a becari: en la indústria la mecànica sense un 

component electrònic i de control molts cops es queda curta. Per aquesta raó m'estic 

plantejant de profunditzar en temes de mecatrònica. 
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Tornant al projecte, he trobat a faltar més temps i coneixements per a poder dissenyar més 

parts de l'electrònica i control de la màquina. També hagués estat profitós una anàlisi del 

sistema amb elements finits per a polir el disseny, rigiditzant les zones mes febles i traient 

"ferro" i per tant pes i volum de les zones sobredimensionades. Això podria haver contribuït 

a abaixar el preu de la màquina i potser s'hagués arribat al llindar establert pel plec de 

condicions.  
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2010. 
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a 3. Edicions UPC, 2001, p.25. 
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Material obtingut a la xarxa 

 Laporte, fabricant francès-americà de màquines de tir al plat 

[http://www.laporteamerica.com/, 28 de Desembre de 2011] 

 Corsivia, fabricant de plats per a màquines llançadores de plats 

[http://www.corsivia.com/spanish/index2.html, 28 de Desembre de 2011] 

 Lincoln, fabricant americà de màquines de llançar plats 

[http://www.lincolntraps.com/home.html, 28 de Desembre de 2011] 

 Howell, distribuidor americà de Trap machines 

[http://www.howellshootingsupplies.com/index.html, 28 de Desembre de 2011] 

 Beomat, fabricant suec de màquines de llançar plats 

[http://www.beomat.se/index_english.html, 28 de Desembre de 2011] 

 Mattarelli, fabricant italià de màquines de llançar plats 

[http://www.mattarelliennio.com, 28 de Desembre de 2011] 

 Rossini, fabricant italià de màquines de llançar plats 

[http://www.rossiniliano.com/Prodotti/lanciapiattelli_en.html, 28 de Desembre de 

2011] 

 Spieth, fabricant alemany de màquines i accessoris per al tir esportiu 

[http://www.spieth.com/?page_id=476, 28 de Desembre de 2011] 

 Vídeo en que s'analitzen les parts d'una màquina de llençar plats esportiva (no 

olímpica) [http://www.youtube.com/watch?v=pHGV4g_uWFw, 28 de Desembre 

de 2011] 

 Real Federación Española de Tiro Olímpico 

[http://www.tirolimpico.org/apps/displayFile/es/RFEDETO/public/pages/descripcio

n-especialidades.cms_xhtml, 29 de Gener de 2012] 

 Revistacamposdetiro, publicació amb els camps de tir a l'estat espanyol 

[http://www.revistacamposdetiro.com/federaciones/clubes, 29 de Gener de 2012] 

 Lumetal, fabricant de varilla d'alumini 

[http://www.lumetalplastic.com/dural_cil.html, 5 de Maig de 2012] 

 Alacer Mas, fabricant de tubs i varilles 

[http://www.alacermas.com/index.php?menu=productes&opcio=producte&id=8, 5 

de Maig de 2012] 

 Wasi, proveïdor de cargols, femelles i petites peces d'alumini 

[http://www.wasi.es/index.php/catalogonormalizado/indicenorm.html, 5 de Maig 

de 2012] 

 Elesa Ganter, fabricant de peces com elements de maniobra, rodes o clavetes 

[http://www.elesa-ganter.com/es/30/egsn/elesa-ganter-iberica/eg/, 22 de Juliol de 

2012] 

 Cidepa, fabricant de reductors  

[http://www.cidepa-sincron.es, 22 de Juliol de 2012] 

 Bonfiglioli, fabricant de reductors motors i servomotors  

[http://www.bonfiglioli.com/, 22 de Juliol de 2012] 

 FAG, coixinets de marxa lliure 

[http://medias.schaeffler.de/medias/es!hp.ec.br/HF;bKb0au9nqoVb?#HF, 27 de 

Juliol de 2012] 
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 Traceparts, portal amb models de CAD i càtalegs de diversos fabricants per a la 

seva descarrega 

[http://www.tracepartsonline.net/(S(dfev4zzvj321sgntaobrqrn3))/content.aspx, 22 

de Juliol de 2012] 

 Vanel, fabricant de molles 

[http://www.vanel.com/index.php?lang=spanish, 30 de Juliol de 2012] 

 Hohner, fabricant de sensors i petits controladors electrònics 

[http://www.hohner.es/index.php?lang=es&sec=productos&idcat=dc8c52734ebfb

7d3dcc40dec88b3d863&idsubcat=8da46ec3ded27257069253b607aae815, 1 

d'Agost de 2012] 

 SICK, fabricant de sensors  

[http://www.sick.com/es/es-

es/home/products/product_portfolio/industrial_sensors/Pages/inductive_proximity

_sensors.aspx, 1 d'Agost de 2012] 

 RS, proveïdor d'elements electrònics i elèctrics  

[http://es.rs-online.com/web/, 1 d'Agost de 2012] 
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