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RESUM
El present projecte, tracta de la industrialització d’una línia de mecanitzat d’engranatges.
Aquestes rodes dentades, un cop mecanitzades, s’enviaran al client per al seu posterior
muntatge dins d'una caixa de canvis.
El procés de mecanització, que es del que tracta el present projecte, es desenvolupa a
ENGRANATSA. Empresa dedicada a la fabricació de components mecànics per l’automoció
i especialitzada en la fabricació d’engranatges d’alta precisió.
Després d’obtenir la feina del client, ha calgut fer un gran treball per dur a terme el projecte.
Partint dels estudis realitzats per part del client sobre vendes estimades, s’ha elaborat tot el
procés d’industrialització. Estudiant totes les necessitats productives requerides.
Primerament s’han definit els processos productius, les màquines i la distribució en planta
més adient tenint en compte el flux de treball.
També s’ha realitzat un estudi, sobre l’impacte ambiental que pot produir la fabricació
d’aquest producte. I s’han establert els paràmetres de control de qualitat del procés, per
assegurar la qualitat que demana el client.
Finalment, s’ha realitzat un estudi d’avaluació de riscos als llocs de treball, amb les
pertinents mesures preventives i pla de prevenció.
Tot el descrit anteriorment, ha permès obtenir un procés de fabricació satisfactori,
aconseguint els objectius de productivitat i qualitat esperats pel client, a demés d’una
optimització i millora dels procediments que l’empresa.
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1. GLOSSARI
A.M.F.E. : Anàlisi modal de fallades i efectes. Document que serveix per detectar possibles
causes de fallada durant el procés.
Angle α: angle de pressió. És l’angle en que s’exerceix la pressió entre flancs.
Angle β: angle d’hèlix, de la roda dentada.
C.A.P.C.A: Catàleg d’Activitats potencialment Contaminants de l’Atmosfera.
CBN: Nitrur de bor cúbic. CBN és un tipus de material d’eina de tall que ofereix una duresa
que és solament inferior a la del diamant. Les eines de CBN son molt efectives al
mecanitzar la majoria dels acers, però també son molt costoses.
C.C.A.E: Codi Català d’Activitats Econòmiques.
C.R.C: Catàleg de Residus de Catalunya.
d: diàmetre primitiu. És el diàmetre on es produirà la major força de transmissió. També és
la distància mitja entre el diàmetre exterior i el diàmetre de fons.
da: diàmetre exterior. És el diàmetre de la circumferència que limita la part exterior dels
dents.
df : diàmetre de fons o interior. És el diàmetre de la circumferència que limita el peu del
dent.
DIN: normes de l’ Institut Alemany de Normalització.
DQO: és un paràmetre que mesura la quantitat de substàncies susceptibles de ser oxidades
per mitjans químics que hi ha dissoltes o en suspensió en una mostra líquida. S'utilitza per
mesurar el grau de contaminació, i s'expressa en mil·ligrams d'oxigen diatòmic per litre.
DUCA: la Declaració de l'Ús i la Contaminació de l'Aigua (DUCA) és la declaració relativa al
consum i a la qualitat de l'abocament d'aigües residuals que els usuaris industrials i
assimilables, si escau, han de presentar davant l'Agència Catalana de l'Aigua. Conté totes
les dades necessàries per a la determinació del cànon de l'aigua i especialment les
corresponents al tipus de gravamen específic.
EPI: Equip de protecció individual.
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HSS: High speed steel (Acer ràpid).
Layout: distribució en planta de les màquines per a la fabricació d’un producte.
mn: mòdul normal. Defineix la mida de la dent. És la relació existent entre el diàmetre
primitiu i el nombre de dents.
ppm: parts per milió. És una unitat de mesura que es refereix a la quantitat d’unitats de la
substància, agent, etc.. que hi ha per cada milió d’unitats del conjunt.
RHT: Profunditat de tremp efectiva expressada en mm.
Scrap: peces mecanitzades erròniament que van directament al contenidor de ferralla.
SPC: control estadístic del procés.
Takt Time: és la cadència a la qual el client ens exigeix fabricar els seus productes. És el
quocient format per el nombre de minuts de treball que disposem al dia. Dividit per el
nombre d’unitats que hem de fer diàriament.
TPM: manteniment productiu total.
Z: nombre de dents de l’engranatge.
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2. PREFACI
2.1. Origen del projecte
Aquest

projecte,

sorgeix

de

l’oportunitat

de

desenvolupar

un

procés

complet

d’industrialització d’engranatges a l’empresa on treballo. Aquest procés consisteix en la
fabricació de rodes dentades que van muntades dins de les caixes de canvi de velocitats de
vehicles industrials.
Es tracta d’una comanda d’un client molt important. Que ens demana una producció anual
aproximada de 88.000 unitats durant els anys successius. Aquesta demanda anirà fluctuant
segons les previsions de mercat i de la possible entrada a nous països.

2.2. Motivació
La motivació d’aquest projecte, ve donada perquè com a treballador de l’empresa. Tinc
l’oportunitat de posar en pràctica un projecte d’industrialització, del qual jo sóc el
responsable. Veig l’ocasió d’obtenir coneixements dels diversos departaments de l’empresa,
com per exemple : enginyeria, logística, medi ambient, control de qualitat, etc... I d’aquesta
manera, veure més globalment el funcionament de la fàbrica, i de com els diversos
departaments interactuen pel realitzar l’anomenada enginyeria concurrent, a l’hora de posar
en marxa un projecte nou.
També crec que és una bona oportunitat, per posar en pràctica els coneixements que he
adquirit estudiant Enginyeria en Organització Industrial. I intentar millorar en la mida del
possible alguns aspectes en el funcionament habitual de l’empresa.
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3. INTRODUCCIÓ
3.1. Objectius del projecte
En la realització d’aquest projecte, es pretén dissenyar una línia de fabricació, que pugui
adaptar-se a les necessitats de la producció que demana el client. En principi, estarà
capacitada per una producció mensual aproximada de 8.000 unitats. I tindrà la flexibilitat
necessària per absorbir possibles fluctuacions del mercat.
Aquesta línia haurà de ser el més eficient possible, i haurà de complir tota la normativa
requerida tan en la gestió de la qualitat, com la de la seguretat i del medi ambient.

3.2. Abast del projecte
El projecte es desenvoluparà dins de la fàbrica ENGRANATSA. En un espai lliure, habilitat
per poder instal·lar tot el relacionat amb el procés de fabricació.
Aquesta línia, a pesar de ser de nova creació, deurà seguir en part, les directrius establertes
per a altres processos productius dels que disposa la fàbrica. Algunes instal·lacions hauran
de ser compartides per altres referències fabricades.
El projecte, engloba tot el relacionat amb la fabricació dels engranatges. Disseny del Layout,
optimitzant recorreguts de materials i els temps morts, que encareixen el producte i baixen
la competitivitat de l’empresa. Definició

del procés de fabricació del producte, i la

documentació necessària per dur-lo a terme.
També s’establiran les directrius de control qualitat del producte, i es tindrà en compte
l’impacte ambiental.
No es tindran en comte el disseny de l’engranatge, l’estudi en profunditat dels llocs de
treball, així com la programació de les màquines que realitzen el procés.
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4. DADES GENERALS
4.1. Dades de l’empresa
NIF: 37124317-A
Nom fiscal: ENGRANASA
Direcció: Polígon Industrial de la Zona Franca, Carrer B Nº 15-22. Barcelona (Espanya).

4.2. Dades de la instal·lació
Nom: ENGRANASA
Direcció: Polígon Industrial de la Zona Franca, Carrer B Nº 15-22. Barcelona (Espanya).
CCAE: 34300 Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i
els seus motors.
Classificació del sòl: sòl urbà.
Qualificació del sòl: zona industrial.

4.3. Dades de l’activitat
L’empresa ENGRANASA, dedica la seva activitat a la mecanització d’engranatges per a
caixes de canvi de vehicles industrials.

4.4. Dades d’energia
Les energies utilitzades per a la fabricació del engranatges són: energia elèctrica per a les
màquines dels processos de mecanització. i gas natural per al tractament tèrmic.

4.5. Medi potencialment afectat
L’activitat de la fàbrica pot afectar al medi ambient de la següents maneres:


Emissions atmosfèriques: aquestes emissions provenen de la combustió de calderes,
rentadores i forns de tractaments tèrmics. També hem de tenir en compte les emissions
indirectes, com per exemple la destrucció d’olis que es porten a plantes de valorització.
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Aigües residuals: sanitàries i de procés. Aquestes aigües contenen un baix índex de
partícules en suspensió i contaminats que recorren varis quilòmetres abans d’arribar a
les plantes depuradores.



Generació de residus: durant l’activitat de la fàbrica es generen gran quantitat de residus
que són dipositats en els contenidors corresponents. Tota aquesta matèria és recollida
per empreses subcontractades.



Afecció al sòl : l’activitat de l’empresa pot tenir cert impacte sobre el sòl sobre el que
està. Ja que pot rebre abocaments accidentals i a demés està permanentment amb
substàncies contaminants.
Aquesta afecció al sòl engloba tota la superfície de l’empresa més si existeixen aigües
subterrànies, aquestes també podrien veure’s afectades d’alguna manera.



Sorolls i vibracions: les emissions de soroll estan dins dels límits que marca la llei. Tant
de dia com de nit. El medi només es veu afectat pel trànsit del carrer.
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5. DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE PER A
ACTIVITATS INDUSTRIALS.
5.1. Descripció del producte.
El producte a fabricar, és una roda dentada per a una caixa de canvis per a vehicles
industrials. Concretament és la roda encarregada de la segona velocitat. A la figura 5.1. es
mostra la imatge de la peça en qüestió.

Figura 5.1.- Roda ref.0325

Es tracta d’un engranatge cilíndric helicoïdal. Aquests engranatges estan caracteritzats pel
seu dentat oblic en relació a l'eix de rotació. En aquests engranatges el moviment es
transmet de manera igual que en els cilíndrics de dentat recte, però amb més avantatges.
Els engranatges helicoïdals transmeten més potència que els rectes, i també poden
transmetre més velocitat, són més silenciosos i més duradors. A més, poden transmetre el
moviment d'eixos que es creuin.
Dels seus inconvenients es pot dir que es desgasten més que els rectes, són més cars de
fabricar, i necessiten generalment més lubricació que els rectes.
El més característic d'un engranatge cilíndric helicoïdal és l'hèlix que forma, sent
considerada l'hèlix, com l'avanç d'una volta completa del diàmetre primitiu de l'engranatge.
D'aquesta hèlix, deriva l'angle β que forma el dentat amb l'eix axial. Aquest angle ha de ser
igual per les dues rodes que engranen però d'orientació contrària, és a dir: un a dretes i
l'altre a esquerra.
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Una altre característica molt important d'aquesta roda, es que les seves dents són de perfil
evolvent. Es a dir, al engranar amb la seva conjugada, l'angle de pressió α es manté
constant durant tot el contacte. D'aquesta manera, s'eviten la producció de vibracions i de
soroll.
A la figura 5.2. es mostra el plànol de la peça.

Figura 5.2.- Plànol roda ref.0325
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Les característiques tècniques més importants de la roda a fabricar, estan resumides a la
taula 5.1.
Característiques tècniques
Z

35

mn

4,15

α

20º

β

22,5º

Sentit d’hèlix

1(dreta)

d

157,22(mm)

da

171,95±0,05(mm)

df

148,1(mm)

massa

5kg

Qualitat DIN del dentat

7

Duresa de la superfície del dentat

59-63 HRC

Profunditat de cementació

0,6-1(mm)

Taula 5.1.-Característiques tècniques. Ref.0325.

5.2. Etapes del procés.
El procés de fabricació de l’engranatge es realitza mitjançant un mecanitzat per
arrencament de material. En aquest procés, de tipus seqüencial, intervenen diverses
màquines ,que una a una, s’encarreguen de la mecanització de la roda dentada.
El procés de fabricació és el mostrat a la figura 5.3.

Tornejat

Fresat per
generació

Aixamfranat

Tornejat dur del
diàmetre interior

Perdigonat

Tractament tèrmic

Rectificat del
dentat

Figura 5.3.- Etapes del procés
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A continuació, s’expliquen les diferents etapes que composen el procés:


Tornejat: La peça de forja, es mecanitza en la seva totalitat, mitjançant un cilindrat, un
refrentat i un mandrinat. Per deixar-la dins de les especificacions de producte
semielaborat que marca el plànol.
Aquesta fase es realitzarà en dues parts. Ja que per poder mecanitzar tota la peça
necessitem fer-la en dues fases. Per tant, farem servir un torn amb dos capçals.



Fresat per generació: en aquesta fase, es realitza el tallat del dentat de rodadura de la
peça. En aquest cas es tracta d’un dentat cilíndric helicoïdal.



Aixamfranat: després de la realització del dentat, es procedeix a treure les rebaves que
puguin haver quedat, i també s’aixamfranen tots els dents per evitar qualsevol possible
interferència al engranar.



Tractament tèrmic: abans de procedir al tractament tèrmic, les peces han d'estar
degudament rentades, per eliminar les restes d’oli o taladrines que puguin haver quedat
en fases anteriors.
El tractament tèrmic, consisteix en un cementat, un tremp i un revingut. Amb aquest
tractament, augmentem la duresa superficial de la peça i millorem les seves qualitats
mecàniques.



Perdigonat: és un procés que es realitza per treure les tensions de tracció originades a
la superfície de la peça.



Tornejat en dur del diàmetre interior:

aquesta fase ens serveix per eliminar les

deformacions que la peça hagi guanyat en el tractament tèrmic. I així deixar-la dins
d’especificacions de plànol de peça acabada. Millorant també la rugositat de la zona de
muntatge.


Rectificat del dentat: aquesta és la última fase i la més important. Ja que d’aquesta fase
depèn en gran mesura que la peça engrani perfectament amb la seva conjugada. Es
rectifiquen tots els dents amb una mola de CBN per deixar la peça totalment acabada.
Per a informació detallada sobre les etapes del procés, consultar l’Annex A.
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Volums de fabricació.

El client ens demana un volum de fabricació de 88.000 peces per any. Amb unes
fluctuacions aproximades, segons la situació del mercat de ±10%. El contracte s’allargarà,
fins al final de la vida del producte.

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Les previsions són les mostrades a la taula 5.2.

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

0

8.000

8.000

8.000

8.000

Taula 5.2. – Previsions de producció.

5.4.

Distribució en planta

La distribució en planta, es realitzarà en funció de diversos factors. S'hauran de tenir en
compte, les màquines que es necessiten per dur a terme el procés complet de mecanitzat
de la peça. L’espai disponible a la fàbrica, la producció demandada, o la filosofia de
l’empresa.
Al Plànol 1 tenim la distribució en planta de la fàbrica al complet. Als Plànols 2 i 3, la
distribució de l'àrea concreta, en la qual es fabricaran els engranatges ref. 0325.
Primerament determinem quines màquines necessitem per dur a terme el procés.
A la taula 5.3. tenim una llista de les màquines necessàries.

Màquina

Procés

Torn CNC Danobat

Tornejat complet de la peça

Talladora CNC Liebherr

Fresat per generació del dentat

Xamfranadora Hurth

Aixamfranat dels dents

Rentadora Baufor

Rentat de les peces

Forn Aichelin

Tractament tèrmic

Perdigonadora Disa

Perdigonat del dentat

Torn Brinkmann

Tornejat diàmetre interior

Rectificadora Kapp

Rectificat del dentat

Taula 5.3. – Màquines i processos.
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Totes aquestes màquines seran de nova adquisició menys el forn de tractaments tèrmics, la
perdigonadora i la rentadora. Ja que aquestes màquines ja existeixen a la planta per a la
realització d’altres peces. Per tant son inamovibles i d’us comú.
Un altre aspecte important, serà determinar el nombre de màquines de cada tipus que
necessitem. I com les agrupem en cèl·lules de fabricació.
Les dades de les que disposem són les següents:


Producció anual: 88.000 unitats.



Dies de treball anuals: 200 dies.



Torns de treball: 3 torns.



Total hores anuals: 4.800 hores.



Eficiència de màquina estimada: 85% (4080 hores).

Amb aquestes dades obtenim que disposem de 244800 minuts (4080 hores) i hem de
produir 88.000 unitats. Per tant obtenim un Takt Time de 244800/88.000=2,78 minuts.
Això ens diu que per obtenir els millors resultats d’eficiència productiva, hem de treballar
amb un temps cicle per peça, el més similar possible a 2,78 minuts.
El temps estimat per a cada fase del procés, l’obtenim de productes similars realitzats
anteriorment. En els quals s’ha realitzat un estudi en profunditat. On s’han tingut en comte
una sèrie de factors com ara: el temps de procés de la màquina, la fatiga de l’operari, l'
interferència entre màquines que porta el mateix operari, els temps de preparació, etc...
Les alternatives per a la distribució en planta són:


Disposició orientada al procés, en el que els llocs de treball estan agrupats
funcionalment, és a dir, pel tipus d’operacions que poder dur a terme (la seva funció),
però sense relació amb el producte.



Disposició orientada al producte, en que els llocs de treball estan disposats d‘acord amb
la seqüència d’operacions a seguir pel producte a obtenir.

Ambdós tipus de disposició són antagònics en la seva concepció. Queda patent, si pensem,
que en la disposició orientada al procés, el producte té que anar fins el lloc de treball que
pugui realitzar l’operació que necessita i en la disposició orientada al producte, és el lloc de
treball el que es situa a la seqüència d’operacions del producte (el lloc de treball va cap al
producte).

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges
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A la figura següent podem veure les característiques més importants de cada disposició.

Figura 5.4. - Característiques dels tipus de distribució en planta.

Després de fer un estudi de les necessitats, arribem a la decisió d’establir la línia de
fabricació orientada al producte. Ja que una distribució orientada al procés, ens faria
modificar el layout general de la planta. A demés, agrupar les maquines per procés, ens
donaria uns temps de procés elevats i un stock circulant molt elevat. A part de tot això la
demanda del producte és constant. Per tant es tracta de sèries molt llargues, el que ens
permet aprofitar les màquines sense interrupcions per canvi de producte. Ja que tampoc
necessitem una flexibilitat en el seu ús.
La línia de fabricació la dividirem en cèl·lules de treball diferenciades, i on a cada una d’elles
hi haurà un operari de fabricació per controlar, manipular i verificar la producció.
En total obtindrem tres cèl·lules de fabricació. Una orientada al mecanitzat en tou, una altre
per al tractament tèrmic, i la darrera al mecanitzar en dur. La segona cèl·lula ja era existent
a la fàbrica. Ja que comparteix altres productes ja existents.
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Segons les agrupacions de màquines realitzades, els temps de fabricació son els següents:

Agrupació

Procés

Temps/peça

Fresat per generació del dentat

2,7min

Tornejat
Cèl·lula 1

Aixamfranat dels dents
Rentat de les peces
Cèl·lula 2

Tractament tèrmic

2min

Perdigonat del dentat
Cèl·lula 3

Tornejat diàmetre interior

2,5min

Rectificat del dentat
Taula 5.4. – Temps per procés.

Com podem observar a la taula anterior, les màquines que ens marquen la producció son
les de la cèl·lula 1. Ja que serien les que ens fan de coll d’ampolla. Per tant segons l’estudi
de temps, tindrem una peça acabada cada 2,7 min.
Segons el resultat obtingut disposem de la capacitat necessària per fabricar la producció
demandada. Ja que en els càlculs anteriors hem obtingut un Takt time de 2,78 minuts. A
més, tenim la possibilitat de poder treballar els dissabtes per poder realitzar hores extres i
també disposem de la possibilitat d’incorporar un altre torn de treball el diumenge nit. Això,
ens pot donar fins a 1408 hores productives més. Encara que a un cost més elevat.

5.5.

Disseny del Lay-out

La primera cèl·lula de fabricació consta de les màquines mostrades a la taula següent :

Màquina

Procés

Torn CNC Danobat

Tornejat complet de la peça

Talladora CNC Liebherr

Fresat per generació del dentat

Xamfranadora Hurth

xamfranat dels dents

Taula 5.5.- Màquines cèl·lula 1.

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges

Pág. 21

El disseny de la cèl·lula serà en forma de U. Les fases a realitzar, es faran de forma
seqüencial, tal i com es mostra a la figura següent:

Figura 5.5.- Fases cèl·lula 1.

Per a la cèl·lula de fabricació, assignarem un operari que s’encarregarà de les 3 màquines.
L’operari alimentarà el torn, amb les peces de forja. Un cop la peça estigui tornejada
automàticament passarà a la fase de fresat per generació, i després al aixamfranat.
Finalment, quan la peça surti de la línia, l’operari la introduirà dins d’un carro, amb capacitat
per 50 peces. Quan el carro estigui ple, es traslladarà a la següent cèl·lula mitjançant un
carretó elevador.
A part de tot l' anteriorment descrit, l’operari s’encarregarà també, de verificar la qualitat de
les peces freqüencialment, segons marca el pla de control, situat al lloc de treball, i de durles a la sala de control de qualitat, un cop per torn. També realitzarà els canvis d’eina quan
sigui necessari, i farà les tasques d’auto-manteniment a les màquines segons el
procediment.
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A la figura següent es mostra la distribució en planta de la cèl·lula de fabricació 1:

Figura 5.6.- Layout cèl·lula 1

La segona cèl·lula estarà situada a l'àrea de tractaments tèrmics. Constarà de les següents
instal·lacions:
Màquina

Procés

Rentadora Baufor

Rentat de les peces

Forn Aichelin

Cementació, tremp i revingut

Perdigonadora Disa

Perdigonat

Taula 5.6. - Màquines cèl·lula 2.

La seqüència de fabricació és la següent:

Rentat

Tractament
tèrmic

Figura 5.7.- Fases cèl·lula 2.

Perdigonat
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En aquesta segona cèl·lula també assignarem un sol operari. Aquestes màquines seran
compartides amb altres productes. Ja que són instal·lacions úniques a la planta. Amb una
gran capacitat de càrrega.
Un cop entri el material a la zona de Tractaments tèrmics. Es procedirà a la seva neteja.
Mitjançant la rentadora on seran introduïts els carros amb les peces.
Després de rentades, les peces seran introduïdes al forn de cementació mitjançant unes
safates. Un cop acabat el procés, les peces aniran a la perdigonadora i posteriorment a la
cèl·lula 3. Els desplaçaments es realitzaran mitjançant carros.
A la figura següent es mostra la distribució en planta:

Figura 5.8.- Layout cèl·lula 2.

A la tercera i última cèl·lula només realitza 2 processos de fabricació. Les màquines són les
següents:
Màquina

Procés

Torn Vertical BRINKMANN

Tornejat del diàmetre interior

Rectificadora de dents KAPP

Rectificat del dentat

Taula 5.7. – Màquines cèl·lula 3.
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La seqüència de fabricació és la següent:

Tornejat del
diàmetre interior

Rectificat del
dentat

Figura 5.9. – Màquines cèl·lula 3

En aquesta cèl·lula, hi haurà un operari que treballarà amb les dues màquines.
Primer realitzarem el tornejat del diàmetre interior de la peça, i després el rectificat del
dentat. Un cop la peça estigui acabada, s’introduirà dins d’una caixa per enviar
posteriorment al client. L’operari també realitzarà les tasques de canvis d’eina i verificació
de peces, segons marca el Pla de Control. A la figura es mostra la cèl·lula 3:

Figura 5.10. – Màquines cèl·lula 3.
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Als Plànols 4 i 5, es mostren la distribució de la maquinaria, i el recorregut de materials.

5.6. Matèries primeres i auxiliars
En la fabricació de les rodes dentades, l’única matèria primera utilitzada és l’acer. És un
acer amb baix contingut de carboni d’alta resistència al desgast.
En lo referent a les mataries auxiliars tenim les següents:
-

Taladrines: solucions aquoses, que serveixen per refrigerar les eines de tall que
mecanitzen les peces d’acer en la fase de tornejat.

-

Olis de tall: oli amb alt poder lubricant i refrigerant. Que s’utilitza en el fresat per
generació i en el rectificat dels dents.

-

Plaquetes de tornejat: plaquetes de metall dur formades principalment per carbur de
Tungstè i plaquetes de CBN. Les utilitzem en les fases de tornejat en tou, i pel tornejat
del diàmetre interior, després del tractament tèrmic.

-

Freses de tall per generació: són eines d’acer ràpid (HSS). Recobertes d'una fina capa
de titani per augmentar la seva resistència al desgast. Aquestes eines les utilitzem per
tallar el dentat de la peça.

-

Moles: estan recobertes de CBN per aconseguir una gran resistència i poder de tall.
S’usen per rectificar els dents de l’engranatge.

-

Olis de tremp: són olis que s’usen per refredar les peces després de la cementació
(tremp).

-

Granalla: són petits perdigons de forma esfèrica, constituïts per acer i carboni. Aquestes
partícules que solen ser d’un diàmetre de 0,8 a 1mm es llencen a pressió sobre la peça.
En la fase de perdigonat.

-

Metanol i Nitrogen: s’usen pel procés de cementació de les peces dins del forn de
tractament tèrmic. Ajuden a crear l’atmosfera adequada.

Per veure característiques més detallades de les matèries primeres i auxiliars consultar
l’Annex C.
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6. MEDI AMBIENT.
L’empresa pren el compromís de desenvolupar les activitats amb el màxim respecte per la
protecció del medi ambient, utilitzant, sempre que sigui possible i econòmicament viable,
millores tècniques existents.
Per això, tota l’organització de l’empresa, assumeix les següents línies d’actuació en política
ambiental:
-

Complir en tot moment i, quan sigui possible, superar les exigències de la legislació i
la normativa ambiental vigent, establint normes allà on no n’hi hagin.

-

Millorar de forma continuada les pràctiques ambientals.

-

Promoure la prevenció de la contaminació, reduint en lo possible, la producció de
residus i la càrrega contaminant de les aigües residuals, i emissions atmosfèriques
generades per les nostres activitats.

6.1. Emissions atmosfèriques.
6.1.1.

Responsabilitats.

L’empresa es responsabilitzarà d’establir un calendari dels controls atmosfèrics per a tots
els focus identificats i sol·licitarà els esmenats controls a una Entitat d’Inspecció i control
acreditada.
Els resultats obtinguts seran comparats amb els valors de referència. En cas de detectar
anomalies s’iniciarà el procés de no conformitat, de manera que s’establiran les accions
correctores i preventives necessàries.
També es prendran anotacions en un llibre de registre de cada focus quan es realitzin
autocontrols amb els mitjans de l’empresa.

6.1.2.

Control de les emissions contaminants a l’atmosfera

El control de les emissions dels focus identificats ve determinat per la normativa vigent, en
funció de la classificació de l’activitat i dels seus focus en el Catàleg d’Activitats
potencialment Contaminadores de l’Atmosfera.
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Tots els focus emissors de l’empresa, estan classificats en el grup C d’activitats
potencialment contaminants. Per tant, es deuran efectuar controls amb una periodicitat de 5
anys.
Es realitzaran també autocontrols en tots els focus, com a mínim un en el període de validés
dels controls reglamentaris (cada 3 o 5 anys).
Amb la incorporació d’aquesta nova línia de fabricació d’engranatges. No s’incorpora cap
focus nou. Ja que les noves emissions estaran canalitzades en focus anteriorment
detectats. Per tant el que si tindrem serà un lleuger augment d’emissions a l’atmosfera.

6.1.3.

Control de l’activitat

Amb l’objectiu de controlar les emissions atmosfèriques entre els controls realitzats per
l’entitat d’inspecció i control, s’assegurarà el bon funcionament de les màquines de les quals
parteix un focus emissor controlat, mitjançant el manteniment preventiu de les mateixes.
S’efectuarà així mateix, un control intern semestral de tots els focus que tinguin emissions
pròpies de combustió (CO NOx) i un control mensual de les calderes que estiguin en
funcionament (Annex D.1.1.). Per aquest control s’utilitzarà un mesurador de gasos de
combustió.
El mesurament, el realitzaran els tècnics que tinguin la formació adequada. Anotant els
valors corresponents i la data del control de registre (Annex D.1.2.). Després, el
responsable de Medi Ambient compararà els resultats amb els valors límit de referència i
establirà les accions correctores en el cas de sobrepassar els anomenats límits.
Un cop tancades les accions correctores, es deuran repetir-se les mesuraments dels focus
en els que s’haguessin detectat deficiències.

6.1.4.

Llibres de registre.

Els resultats dels controls realitzats per una entitat acreditada seran anotats per personal
d’aquesta als llibres de registre de cada focus. Els resultats dels controls interns els anotarà
el responsable de medi Ambient.
Quan un focus emissor sigui anul·lat es deurà també anular el corresponent Llibre de
Registre. La incorporació de qualsevol focus implicarà, si es necessari, l'emplenament del
llibre de registre. La incorporació de qualsevol nou focus implicarà, si es necessari,
l'emplenament del llibre corresponent.
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Focus emissors

Les màquines destinades a la mecanització produeixen vapors d’oli o de taladrines que són
tòxics per les persones. Per evitar això les màquines disposen de unitats d’aspiració que
condueixen aquests vapors a filtres aerostàtics que netegen l’aire fins a un 99%. Per tant
aquests focus no son controlats.
Els focus de les emissions a l’atmosfera que es deriven del procés de fabricació i que es
controlen, són els mostrats a la taula 6.1:

Focus

Descripció

C.A.P.C.A

Contaminants

Val. límit

12.C

Hidrocarburs totals

------

Rentadora Baufor.
1

(S’utilitza per netejar les peces abans
del Tractament tèrmic).
Forn Aichelin

2

CO

(S’utilitza per realitzar el tractament

1.C.1

tèrmic a les peces).

Calderes de gas natural.
3

(S’utilitzen per condicionar la planta

NOx

300ppm

CO

500ppm-

1.C.1

amb calefacció i aigua calenta)

NOx
CO2

Taula 6.1. - Focus emissions atmosfera

Al Plànol 6 tenim la ubicació dels focus emissors.

500ppm-

300ppm
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6.2. Emissions d’aigües residuals.
Les aigües residuals generades per l’activitat de l’empresa són de tres tipus:
-

Pluvials: són les aigües de la pluja que van directament al clavegueram. Al passar
per zones de la fàbrica, aquesta arrossega partícules contaminants.

-

Sanitàries: són aigües que provenen dels lavabos i de la neteja. Son avocades al
clavegueram.

-

De procés: en aquest apartat s’engloben les aigües de la rentadora de peces, del
fregat dels terres i de les taladrines usades en la mecanització de les peces. Les
aigües que intervenen directament en el procés de fabricació no son abocades
directament al clavegueram. Abans passen per una instal·lació d’evaporació que
separa l’aigua dels olis.

Amb la incorporació de la nova línia de fabricació. Les aigües de procés es veuran
incrementades lleugerament.
Encara que en el permís de l’abocament es diu que devem realitzar un autocontrol
semestral. Es realitzaran controls mensuals, amb la intenció d’obtenir un major control sobre
aquest tipus d’impacte ambiental.
En aquests controls s’analitzaran els següents paràmetres: PH, matèries en suspensió
(MES), demanda química d’oxigen (DQO), matèries inhibidores (MI), nitrogen (total i
amoniacal), fòsfor i matèries extractables (olis i greixos).
Els autocontrols serveixen per millorar constantment la gestió d’aquest corrent residual, i en
cas de trobar-se un paràmetre fora de límits s’obre un procés d’investigació de causes i
d’accions correctores.
Per obtenir els valors de contaminació, es prenen les dades de la DUCA, multiplicant el
cabdal anual de cada punt de l’abocament per el valor mig declarat.

6.2.1.

Presa de mostres

El Responsable de Medi Ambient o el personal delegat per aquest, seran els encarregats de
prendre la mostra segons les especificacions establertes a l’Annex D.2., amb la supervisió
del personal tècnic d’inspecció de l’empresa subcontractada o en el seu cas, l’inspector de
l’Administració.
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Els resultats obtinguts seran anotats en el registre, així mateix s’enregistraran els resultats
de les inspecciones reglamentaries. Aquest històric servirà de base per a la realització de la
DUCA.
Els resultats seran avaluats per el Responsable de Medi Ambient, comparant-los amb els
valors límit establerts per la normativa.
En cas de superar els límits s’iniciarà el procés de no conformitat.

6.3.

Gestió de residus.

L’empresa pren el compromís de desenvolupar les activitats amb el màxim respecte per la
protecció del medi ambient, utilitzant, sempre que sigui possible i econòmicament viable, les
millors tècniques existents.
Tots els residus comentats a continuació son entregats a empreses externes per al seu
posterior reciclatge o eliminació.
Els tipus de residus generats a la línia de fabricació i les seves característiques son
explicades a continuació:
-

Residus generals de fàbrica: S'entén com a tals, a la normalment denominada deixalla,
sense incloure els envasos de productes químics, els pots de pintura, els papers o
sòlids en general impregnats d’oli, els papers nets i cartrons per reciclar, els plàstics, les
peces o parts metàl·liques, el material elèctric i les làmpades o fluorescents.
Per a la gestió d’aquests residus, es repartiran per les instal·lacions, una sèrie de
contenidors de 120 l de capacitat, de material plàstic de color verd, en quantitat suficient
per cobrir les necessitats de capacitat y proximitat. Els contenidors s'identificaran amb la
llegenda: deixalles generals.



Residus de paper o cartró (paper reciclable): Son els embalatges de cartró que no
estiguin impregnats en oli o taladrina i els fulls de paper per escriure, plànols, cartolines,
llistats, premsa i, en general, qualsevol paper que per les seves característiques pugui
tenir un aprofitament en una planta de reciclatge. No s’hi inclouran, per tant, les restes
del paper que s’utilitzen per a la neteja o assecat de mans (paper de cel·lulosa), ja que
aquest residu no es reciclable i es diposita en els contenidors de deixalla en general,
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o greix, que

tindrà un contenidor

específic.
El paper i cartró que no estigui impregnat d’oli i el seu estat pugui ser reciclat es
dipositarà en contenidors de 120 l de capacitat o en contenidors metàl·lics d’1m3,
ambdós de color blau, els quals es repartiran per les instal·lacions en quantitat suficient
per cobrir les necessitats de capacitat i proximitat. Els contenidors s’identificaran amb la
llegenda: paper i cartró.
Abans de l’abocament al citat contenidor, si el residu conforma caixes es desmuntaran
amb l’objectiu d’aprofitar al màxim l’espai. Destinació final: reciclatge (gestió externa).


Residus de plàstic: Son els envasos o embalatges constituïts únicament de material
plàstic. Es podran dipositar els envasos identificats amb el Punt Verd i els embalatges
que no estiguin impregnats d’oli o greix, però no materials compostos (tetrabrik).
Aquests residus es dipositaran en contenidors de 120 l de capacitat o en contenidors
metàl·lics enreixats d’1m3, ambdós de color groc, els quals es repartiran per les
instal·lacions en quantitat suficient per cobrir les necessitats de capacitat i proximitat. És
important destacar que aquests contenidors no poden ser utilitzats como els seus
homòlegs urbans, ja que aquests només tindran la funció d'emmagatzemar residu
únicament de plàstic i no llaunes ni envasos compostos (tetrabriks), etc. Els contenidors
s’identificaran amb la llegenda: plàstics.



Residus impregnats d’oli o greix: S’entenen com a tals qualsevol sòlid, fortament
impregnat d’oli, taladrina o greix. Entren, per tant, dintre d’aquest apartat els filtres, els
draps, els materials absorbents, paper de mans, etc., sempre que compleixin la condició
inicial de contenir una alta proporció d’olis.
Aquests residus es dipositaran en uns contenidors de 120l de capacitat de material
plàstic de color vermell, els quals es repartiran per les instal·lacions en quantitat
suficient per cobrir les necessitats de capacitar i proximitat. Els

contenidors

s’identificaran amb la llegenda: Impregnats d’oli o greix.

La ubicació de tots aquests contenidors descrits fins ara es pot veure al Plànol 8.
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Ferralla: Son les peces scrap i qualsevol element o útil amb una construcció metàl·lica
robusta.
Aquestes peces, es dipositen en una sèrie de contenidors distribuïts en planta.
Aquests contenidors son metàl·lics de color vermell i s’identifiquen amb la llegenda:
material no conforme.
De la mateixa manera es procedirà amb los diferents tipus d’estructures metàl·liques
que per qualsevol raó s’ordeni la seva retirada de servei. Destinació final: reciclatge
(gestió externa).



Ferritja: És aquell residu procedent del procés del mecanitzat de les peces, un cop
premsat per recuperar l’oli
Cada màquina-eina disposarà d’un contenidor a peu d’instal·lació on es recolliran les
ferritges de material, que es generin durant el procés de mecanitzat. El personal operant
en l’àrea no ha de dipositar qualsevol altre tipus de residu dins aquests contenidors.



Filtres i pols d’acer procedents de rectificadores: cada màquina rectificadora disposa
d’uns filtres bossa que retenen les partícules metàl·liques generades durant el procés
de rectificat.
Així mateix cada màquina disposa d’un contenidor de 120l de capacitat de material
plàstic de color vermell, en el que els operaris han de dipositar els filtres de mecanitzat
quan aquests, estiguin saturats.
El residu constituït per pols d’acer, oli i cel·lulosa es traslladarà al Servei d’Aprofitament
de Materials (SAM) al costat del magatzem de residus. Mitjançant una operació
reiterada de premsat, es separarà l’oli del residu metàl·lic.
Un cop premsats els filtres es separarà la bossa de cel·lulosa, que s’unirà amb els
residus de pols d’acer, el qual es dipositarà en una zona d’emmagatzematge. L’oli
recuperat s'analitzarà per veure si es possible la seva reutilització.
Destinació final: per l’acer el reciclatge i per els filtres l’eliminació (gestió externa).



Taladrines: son emulsions utilitzades per refrigerar les eines. El seu consum és bastant
elevat. Ja que cada cert temps s’han de caviar. Per a reduir-lo s’intenten evitar al
màxim fuites de les màquines.
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Quan per algun motiu es considera que el bany de taladrina d’una màquina ja no serveix
per el seu us normal, el responsable de la màquina sol·licitarà la seva substitució.
El responsable de Medi Ambient s’encarregarà d’analitzar si la degradació del bany és
real i en cas de dubte s’efectuarà, per part del proveïdor de la taladrina, una analítica del
bany amb la fi de dictaminar si continua sent útil.
En cas de que es consideri que el bany de taladrina ja no es útil, el responsable de Medi
Ambient ordenarà la seva substitució i analitzarà el motiu de la degradació, amb la
finalitat d’establir algun tipus d’acció correctora en cas de que la degradació es degui a
un mal us o un defecte de la màquina.
El responsable de retirar el bany de la màquina haurà de fer-ho mitjançant un aspirador
de líquids portàtil.
Un cop retirada del dipòsit de la màquina la taladrina es conduirà mitjançant l’aspirador
de líquids fins la fosa d’abocament de residus aquosos.
Destinació final: reciclatge quan es pugui o eliminació (gestió externa).


Olis: son utilitzats per refrigerar les eines. De la mateixa manera que les taladrines es
important evitar fugues a les màquines per reduir el seu consum.
Quan per averia, o degradació es consideri que s’ha de retirar algun tipus d’oli d’una
màquina, el responsable de la màquina sol·licitarà la seva substitució.
El responsable de Medi Ambient estudiarà si es possible allargar la vida útil de l’oli
mitjançant additius. En cas negatiu ordenarà la substitució, analitzant el motiu de la
degradació, amb la finalitat d’establir algun tipus d’acció correctora en cas de que
aquesta sigui deguda a un mal us o un defecte de la màquina.
El responsable de retirar el bany de la màquina haurà de fer-ho mitjançant un aspirador
de líquids portàtil i s’abocarà al contenidor corresponent de la zona d’emmagatzematge.
Els contenidors s'identificaran amb una etiqueta amb la següent denominació interna:
Oli usat. Destinació final: reciclatge quant es pugui o eliminació (gestió externa).

La ubicació d’aquests tipus de residus es mostra al Plànol 9.
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La caracterització i tipologia dels residus anteriorment citats segons el CRC (Codi de
Residus de Catalunya) la podem trobar a l’Annex D.1.4.

6.4. Gestió de residus aquosos
Degut al tipus d’activitat es genera una important quantitat de residus el principal component
dels quals és aigua. Ens referim principalment a les aigües per fregar els sòls, les agües de
la rentadora de peces i les taladrines usades de les màquines.
La proporció normal d’aquest tipus de residus és de com a màxim un 5% del producte base
i la resta és aigua més restes d’oli en el cas de la rentadora de peces.
Per millorar la gestió d’aquest tipus de residu l’empresa disposa d’una planta d‘evaporadors
al buit amb una capacitat nominal per tractar 2500l/dia.
Aquest tipus d'instal·lació aconsegueix amb una despesa energètica molt baixa separar per
evaporació l’aigua de la resta de productes, concentrant el residu en una emulsió aigua/oli.
Que és la que finalment es cedeix al gestor autoritzat.
L’aigua reutilitzada s’utilitza pel fregat dels sòls que és on es generen la major part
d’aquests residus.

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges
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6.5. Contaminació del sòl.
El control de la possible afecció al subsòl, generada com a conseqüència de l’activitat de
l’empresa, es porta a terme a través de inspeccions visuals, i de estudis de determinació de
la qualitat del sòl i aigües subterrànies.
Els punts de possible afecció a la qualitat del sòl, i per tant de control, es descriuen a la
taula següent:

Punt

Descripció

Característiques

1

Cubas d’oli de tremp

Tela asfàltica i llosetes

2

Pou zona separació d’olis

Tela asfàltica i llosetes

3

Pou recollida de vessaments al magatzem “peribles”

Tela asfàltica i llosetes

4

Pou recollida de vessaments zona preparació taladrines

Tela asfàltica i llosetes

5

Cubeta de les sitges t'emmagatzemen d’aigües alcalines i
taladrines

Tela asfàltica i llosetes

6

Cubeta de les sitges t'emmagatzemen de concentrats

Tela asfàltica i llosetes

7

Pou de lixiviats de l’oli de la ferritja d’acer

Tela asfàltica i llosetes

8

Pou recollida de fuites en zona de dipòsits de concentrats

Tela asfàltica i llosetes

9

Fossa de recollida d’aigües de fregat

Tela asfàltica i llosetes

Taula 6.2. – Punts d’afecció al sòl.

Així mateix, al Plànol 10 podem veure la seva ubicació.
Anualment el personal delegat per Manteniment d'Instal·lacions realitzarà inspeccions
visuals en tots els punts de control identificats, amb l’objectiu de detectar possibles
esquerdes o desperfectes que afavoreixin l’aparició de filtracions.
L' inspecció visual també serà realitzada sobre els llocs t'emmagatzemen de productes
químics i de residus per detectar possibles filtracions o desperfectes en les instal·lacions.
També seran controlats els dipòsits situats a l’interior de la planta.
A partir de d’aquestes inspeccions, el Responsable del Manteniment de les Instal·lacions,
en col·laboració amb el Responsable de Medi Ambient, elaborarà un Informe de Inspecció
Visual d’ Afecció al Sòl. En cas de trobar-se alguna deficiència, s’iniciarà el procés de no
conformitat i s’elaborarà l’informe de desviació medi ambiental corresponent.
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6.5.1.

Memòria

Analítiques

L’empresa disposa de 6 punts de mostreig a diferents alçades (piezòmetres) segons es
mostra al Plànol 11.
Anualment es contractarà una empresa especialitzada per efectuar un estudi de la qualitat
de l’aigua subterrània, mitjançant l’extracció i l'anàlisi de l’aigua continguda en els
anomenats piezòmetres.
S’analitzaran les fraccions de carbonis que en funció de l’activitat poguessin estar presents
en l’aigua.

6.5.2.


Valors de referència

Aigües: per a la valoració del resultats, mentre no existeixi legislació aplicable, es
prendran com a referència els valors de la Guia d’Intervenció Holandesa.



Terres: Els “Criteris de qualitat del sòl” publicats per la Junta de Residus de la
Generalitat de Catalunya. Estableix un límit de 5000mg/Kg en lo referent a concentració
d’olis minerals en sòls d’us industrial.

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges
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7. CONTROL DE QUALITAT.
L’empresa Engranatsa disposa de les certificacions UNE-EN ISO 9001: 2008 i també de
l’Especificació Tècnica ISO/TS-16949: 2009.
Per tant es compromet a seguir fidelment els següents punts:
-

Garantir que la política de la Qualitat es difongui, es comparteixi i es dugui a terme.

-

Dur a bon terme els continguts del Manual de Qualitat i Procediments que integren el
sistema de Qualitat.

-

Comprovar periòdicament l'eficàcia del Sistema de Qualitat, promovent accions de
millora que tenen per objectiu incrementar la competitivitat i, el nivell de satisfacció del
Client i del Personal.

-

Buscar l'excel·lència i la millora continua, mitjançant l' identificació d’oportunitats de
millora, orientant els esforços en la prevenció, i amb una perspectiva d’optimització com
a objectiu final.

7.1. Pla de Control.
Una eina indispensable per l’assegurament de la qualitat del producte, és el Pla de Control.
Ja que ens exigeix revisar totes les característiques del producte i del procés, quantitat de la
mostra i la freqüència de verificació, qui és el responsable i quins mitjans s’utilitzen.
També ens ajuda a distingir quines són les característiques “especials” amb les quals tenim
que tenir més cura.
El pla de control serà utilitzat majoritàriament pels operaris que estan a les màquines. I
estarà elaborat per personal de diferents departaments com enginyeria, qualitat i producció.
A continuació tenim elaborat el Pla de Control per a cada fase del procés.
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Operació

Fase

Tipus de control

Característica a controlar

Mitjans de control

Freqüència

Tornejat

10

Preparació

Totes les característiques

Auto-control

Criticitat

Responsabilitat

Sala de mesurament

1/setmana

Diàmetre interior

Tampó electrònic

1/10

Auto-control

Diàmetre exterior

Galga P/NP

1/5

Producció

Auto-control

Salt del diàmetre exterior

Útil comparador

1/10

Producció

Auto-control

Alçada total

Micròmetre

1/10

Producció

Auto-control

Paral·lelisme entre cares

Marbre + comparador

1/10

Producció

Auto-control

Diàmetre 104,75

Peu de rei

1/10

Producció

Auto-control

Marcat Nº peça

Visual

100%

Producció

Auto-control

Radis i Xamfrans

Visual

1/10

Producció

Auto-control

Alçada llanta

Micròmetre

1/10

Producció

Qualitat
+

Producció

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges
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Operació

Fase

Tipus de control

Característica a controlar

Mitjans de control

Freqüència

Tallat de

20

Preparació

Totes les característiques

Sala de mesurament

1/mes

Auto-control

Mida sobre dents

Micròmetre

1/10

Auto-control

Diagrama dentat

Maquina tridimensional

1/torn

Criticitat

Responsabilitat
Qualitat

dents
+

Producció
Qualitat
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Operació

Fase

Tipus de control

Característica a controlar

Aixamfranat

30

Preparació

Totes les característiques

Auto-control
Auto-control

Criticitat

Mitjans de control

Freqüència

Responsabilitat

Sala de mesurament

1/mes

Qualitat

Xamfrà i rebaves

Visual

1/10

Producció

Xamfrà i rebaves

Sala de mesurament

1/torn

Qualitat

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges

Operació
Rentat

Fase
40

Tipus de control
Auto-control
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Característica a controlar
Concentració de detergents

Mitjans de control

Freqüència

Control de proveïdor

1/setmana

Criticitat

Responsabilitat
Proveïdor
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Operació

Fase

Tipus de control

Característica a controlar

Mitjans de control

Freqüència

Cementació

40

Auto-control

Temperatura de cementació

Auto-control

Control d'atmosfera cementant

Auto-control

Criticitat

Visual

1/8h

Sonda O2

1/8h

Cabdal d’entrada de gas

Cabalímetre

1/8h

Auto-control

Control Co, Co2

Analitzador

1/8h

Contrast

Analitzador Co2

Gasos patró

1/setmana

Contrast

Atmosfera generada per N2 Metanol

Certificat

Cada
carregament

Auto-control

Control potencial carboni

Lamines

1/setmana

Auto-control

Control temperatura oli de tremp

Visual

1/8h

Canvi sonda

Substitució

Segons
necessitat

Auto-control

Control estat oli de tremp

Proveïdor

1/6mesos

Auto-control

Contingut de C sobre proveta

Espectròmetre

1/8h

+

Auto-control

Espessor de cementació

Duròmetre

1/8h

+

Auto-control

Duresa superficial HRC peça.

Duròmetre

1/safata

+

Auto-control

Control temperatura revingut

Visual

1/8h

Proveïdor

Tremp
Revingut

Prevenció

Responsabilitat

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges

Operació

Fase

Perdigonat

50

Tipus de control

Auto-control
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Característica a controlar

Criticitat

Mitjans de control

Freqüència

Tamitzador

1/500h o
màx.6mesos

Proveta Almen A

1/500h o
màx.6mesos

Intensitat de corrent motor
elèctric

Visual

1/8h

Producció

Comprovació de l’equip de
perdigonat

Revisió general

1/setmana

Manteniment

Control granulomètric
Intensitat zona calenta. Diàmetre
bola = 0.6 mm.

Responsabilitat

Qualitat

+

Producció
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Operació

Fase

Tipus de control

Tornejat

60

Preparació

Característica a controlar

Criticitat

Mitjans de control

Freqüència

Responsabilitat

Totes les característiques

Sala de medició

1/8h

Auto-control

Diàmetre interior

Tampó electrònic

100%

Auto-control

Rugositat diàm. interior

Rugosímetre

1/20

Producció

Auto-control

Cilindricitat diàm. interior

Perfilòmetre

1/8h

Qualitat

Auto-control

Salt diàm. primitiu

Màquina tridimensional

1/8h

Qualitat

Auto-control

Salt diàm. Exterior

Comparador

1/8h

Qualitat

Auto-control

Salt entre cares

Comparador

Preparació

Qualitat

Auto-control

Paral·lelisme de les generatrius

Perfilòmetre

1/8h

Qualitat

Qualitat

diàm.
Interior

+

Producció

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges
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Operació

Fase

Tipus de control

Rectificat

70

Preparació

Totes les característiques

Auto-control

dentat

Característica a controlar

Mitjans de control

Freqüència

Criticitat

Responsabilitat

Sala de medició

1/8h

Diagrama de perfil

Màquina tridimensional

1/4h

Auto-control

Mida sobre dents

Micròmetre

1/5peces

Producció

Auto-control

Rugositat dentat

Rugosímetre

1/torn

Qualitat

Auto-control

Cremats dentat

Contrast

1/4h

Auto-control

Zones no rectificades dentat

Visual

100%

Qualitat
+

+

Qualitat

Producció
Producció
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7.2. AMFE de procés.
L’ AMFE potencial de procés, és una tècnica que ens ajudarà a detectar les possibles
fallades potencials durant el procés i les seves possibles causes.
Concretament l’AMFE ens ajudarà a:
-

Identificar les funcions i requisits del procés.

-

Identificar els modes de fallada potencials des del punt de vista del client.

-

Avaluar els efectes i les fallades potencials des del punt de vista del client.

-

Identificar les causes potencials de fabricació o muntatge, i identifica les variables del
procés sobre les quals es concentraran els controls per una reducció de l’ocurrència o
detectar les condicions de la fallada.

-

Identificar variables del procés on enfocar els controls del procés.

-

Desenvolupar una llista de rangs de modes de fallada potencials, establint un sistema de
prioritats per considerar les accions correctores.

-

Documentar els resultats del procés de fabricació i acoblament.

Els criteris d’avaluació sobre la severitat, ocurrència i detecció. Estan descrits en l’Annex E.
A continuació tenim elaborat l’AMFE per a cada fase del procés.

NPR

Ocurrència

Detecció

Tornejat

Accions

Criticitat

Descripció fase
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Gravetat

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges

Diàmetre interior gran

No es pot tallar

7

+

Correcció de mida
errònia

3

Calibres

3

63

------------

Diàmetre interior petit

No es pot tallar

7

+

Correcció de mida
errònia

3

Calibres

3

63

------------

Diàmetre exterior fora

Problemes de
rectificat de dents

6

Correcció de mida
errònia

3

Calibre P-NP

5

90

------------

Cota ample llanta en +

Possible
Interferència al
muntar

7

Correcció de mida
errònia

3

Micròmetre

4

84

------------

Cota ample llanta en -

Reducció zona de
contacte

6

Correcció de mida
errònia

3

Micròmetre

4

72

------------

Cota ample total en +

Problemes de
muntatge

6

Correcció de mida
errònia

3

Micròmetre

4

72

------------

Cota ample total en -

Possible engranatge
defectuós

6

Correcció de mida
errònia

3

Micròmetre

4

74

------------

7

Mala preparació de
màquina

2

Comparador

6

84

------------

6

Alineació incorrecta
màquina

1

Comparador

9

54

------------

Que pot fallar

tolerància

Que passaria

Paral·lelisme entre cares Recolzament
deficient al muntar
guerxament cara

Recolzament
deficient

Perquè pot fallar

Controls actuals

recomanades

NPR

6

Peça mal agafada

1

Verificació salt
amb comparador

9

54

------------

Dentat faltat al
rectificar

6

Peça mal agafada

1

Verificació salt
amb comparador

9

54

------------

Xamfrans incorrectes

Arestes vives en
fases posteriors

5

Correcció de mida
errònia

3

Visual

5

75

------------

Radi de transició petit

Disminució
característiques
mecàniques

6

Trencament d’eina

2

Visual

5

60

------------

Nº peça sense marcar

Confusió al muntar

7

Roura marcador

1

Visual

5

35

------------

Nº marcat erroni

Confusió al muntar

7

Marcador incorrecte

1

Visual

5

35

------------

Tornejat

Que passaria

Criticitat

Detecció

Accions

Diàmetre interior
faltat al rectificar

Que pot fallar

Gravetat

Descripció fase

Memòria

Ocurrència
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Perquè pot fallar

Controls actuals

recomanades

Salt diàmetre exterior

------------

------------

------------

tolerància en +

Desgast de la mola
prematur

Mida sobre dents fora de Dentat faltat al
tolerància en
rectificar

Accions
NPR

Dentat cremat al
Mida sobre dents fora de rectificar

7

Correcció de mida
errònia

2 Micròmetre

4

56

------------

5

Correcció de mida
errònia

2 Micròmetre

4

40

------------

7

Correcció de mida
errònia

2 Micròmetre

4

56

------------

Criticitat

Que passaria

Detecció

Tallat del dentat

Que pot fallar

Gravetat

Descripció fase

Pág. 49

Ocurrència

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges

Perquè pot fallar

Controls actuals

recomanades

Perfil dentat defectuós

Problemes al
rectificar

5

Roura de fresa

Verificació perfil
1 sala de
mesurament

5

25

------------

Hèlix defectuosa

Dentat faltat al
rectificar

7

Peça mal agafada

Verificació perfil
2 sala de
mesurament

5

70

------------

Salt excessiu

Dentat faltat al
rectificar

7

Útil mal muntat

2

2

28

------------

Control
preparació

------------

------------

------------

Memòria

Detecció

NPR

7

Distracció del operari

1 Visual

5

35

------------

Xamfrà petit

Deteriorament
prematur del
engranatge en
funcionament

7

Eina mal reglada

2 Visual

5

70

------------

Deteriorament
prematur del
engranatge en
funcionament

7

Eina mal fabricada

1 Visual

5

35

------------

Deteriorament
prematur de la mola
de rectificat de
dents

5

Eina mal reglada

2 Visual

5

50

------------

Aixamfranat del

Angle fora
d’especificació

Material enganxat al
flanc

Que passaria

Criticitat

Xamfrà inexistent

Deteriorament
prematur del
engranatge en
funcionament

Que pot fallar

Gravetat

ia

Accions
recomanades

Descripció fase

dentat

Ocurrènc
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Perquè pot fallar

Controls actuals

----------------------------------

Recepció i Rentat

Controls actuals

Identificació errònia

Barreja de lots

4

Etiquetes extraviades

2 Visual

Concentració fora de

Desgreixatge
defectuós

7

Manteniment defectuós

2

paràmetres

Anàlisi de
concentració

Accions
NPR

Perquè pot fallar

Detecció

Que passaria

Ocurrència

Que pot fallar

Criticitat

Descripció fase
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Gravetat
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recomanades

2

------------

2

------------

------------

------------

------------

------------

------------

trempar, rentar i

NPR

Cementar,

Accions

Detecció

Que passaria

Ocurrència

Que pot fallar

Criticitat

Descripció fase

Memòria

Gravetat
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Contingut de C

2 Espectròmetre

2

24

Atmosfera cementant

2 Làmines

3

36

Temperatura

2 Sonda O2

2

24

Temps de procés

2 Temporitzador

2

24

Qualitat del metanol

2 Certificat

2

24

Cabdal de gas d’entrada

2 Cabalímetre

2

24

Contingut de C

2 Espectròmetre

2

32

Atmosfera cementant

2 Làmines

3

48

Temperatura

2 Sonda O2

2

32

Temps de procés

2 Temporitzador

2

32

Qualitat del metanol

2 Certificat

2

32

Cabdal de gas d’entrada

2 Cabalímetre

2

32

Temperatura

2 Sonda O2

2

32

Temps de procés

2 Temporitzador

2

32

Corba de refredament
alterada

2 Control estat oli

2

32

Perquè pot fallar

Controls actuals

recomanades

revenir
Espessor de cementació
en excés

Fragilitat al dentat

Espessor de cementació Desgast prematur
en defecte
de la peça

6

8

Duresa superficial
elevada

Fragilitat al dentat

------------

8

------------

------------

Cementar,
trempar, rentar i
revenir

Duresa superficial baixa

Desgast prematur

8

Detecci

2 Sonda O2

2 32

Temps de procés

2 Temporitzador

2 32

Corba de refredament
alterada

2 Control estat oli

2 32

ncia

Controls actuals

ó
NPR

Temperatura

Perquè pot fallar

recomanades

------------

Pèrdua de
Duresa del nucli elevada característiques
mecàniques

8

Material fora
d’especificacions

2 Control recepció

2 32

------------

Duresa del nucli baixa

Pèrdua de
característiques
mecàniques

8

Material fora
d’especificacions

2 Control recepció

2 32

------------

Temperatura

2 Regulador

2 32

Duresa superficial alta

Fragilitat

8
Temps de procés

2 Temporitzador

2 32

Temperatura

2 Regulador

2 32

Temps de procés

2 Temporitzador

2 32
2 16

------------

2 24

------------

Revingut

Duresa superficial baixa

Rentat

Accions

Ocurrè

Que passaria

at

Que pot fallar

at
Criticit

Descripció fase
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Gravet

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges

Desgast prematur

------------

8

------------

Identificació errònia

Barreja de lots

4

Etiquetes extraviades

2 Visual

Concentració fora de

Desgreixatge
defectuós

7

Manteniment defectuós

2

paràmetres

Anàlisi de
concentració

Perdigonat
Grau de recobriment i
intensitat baixos

Tenacitat de la capa
superficial baixa

7

Detecci

Accions

Granalla defectuosa

2

Control
granulomètric

4 56

Màquina en mal estat

1 Revisió setmanal

4 28

Intensitat de corrent
incorrecte

2 Visual

5 70

Controls actuals

ncia

Perquè pot fallar

ó
NPR

Ocurrè

Que passaria

t

Que pot fallar

tCriticita

Descripció fase

Memòria

Graveta
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recomanades

------------

------------------------------------------------------------------------------

interior

Fallada sistema de
mesura

Diàmetre interior
deformat

Muntatge incorrecte

2

Accions

Controls actuals

NPR

Tornejar diàmetre

Perquè pot fallar

Detecció

Que passaria

Ocurrència

Que pot fallar

Criticitat

Descripció fase
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Gravetat

Creació d’una linia de fabricació d’engranatges

Perfilòmetre

4

48

6

recomanades

-----------Subjecció incorrecte de
la peça

3

Perfilòmetre

4

72

Condicions de
mecanitzat incorrectes

2

Rugosímetre

4

48

------------

Rugositat excessiva

Muntatge incorrecte

6

Salt entre diàmetre

Dentat faltat al
rectificar

6

Mal recolzament de la
peça al tornejar

1

Comparador

4

24

------------

Muntatge incorrecte

6

Rigidesa del sistema
deficient

3

Perfilòmetre

4

72

------------

interior i exterior
Paral·lelisme entre
generatrius

+

------------

------------

------------

Ocurrència

NPR

dents

Detecció

Rectificat de

Accions

Criticitat

Descripció fase
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Mida sobre dents fora de Canvi de velocitats
tolerància en +
gripat

9

+

Correcció de mida
errònia

2

Micròmetre i sala
de mesurament

4

72

------------

Mida sobre dents fora de Canvi de velocitats
tolerància en sorollós

8

+

Correcció de mida
errònia

2

Micròmetre i sala
de mesurament

4

64

------------

Mola defectuosa

2

Diagrama perfil

1

16

Preparació de màquina
errònia

7

Diagrama perfil

1

56

3

Diagrama perfil

3

72

------------

Preparació de màquina
errònia

3

Diagrama perfil

3

72

------------

Mancança de
refrigeració a la peça

2

Control cremats

4

72

Sobre material excessiu

2

Control cremats

4

72

Sobre mal repartit

2

Control cremats

4

72

Que pot fallar

Perfil del dentat

Que passaria

Perquè pot fallar

Canvi de velocitats
sorollós

8

Salt excessiu

Canvi de velocitats
sorollós

8

+ Útil mola defectuós

Hèlix defectuosa

Canvi de velocitats
sorollós

8

+

Flancs del dent cremats

Desgast prematur de
la peça en
9
funcionament per
falta de duresa

defectuós

+

+

Controls actuals

recomanades

------------

------------
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8. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
El principal objectiu de la Prevenció de Riscos Laborals es avaluar, analitzar i eliminar, o bé
reduir al màxim, els riscos originats als llocs de treball de l’empresa. D’acord amb la
legislació vigent a cada moment i buscant aproximar-nos al objectiu “cero accidents” i, per
una altre banda intentar millorar les condicions laborals, sota el principi d’adaptar el lloc de
treball a la persona.
Els principis a seguir per Engranatsa són els següents:


Tots els accidents poden i deuen ser evitats: en l’ambient de treball sempre existeixen
riscos; factors humans, tècnics o la combinació d’ambdós, que comunament es
denominen accions insegures, condicions perilloses i mètode inadequat de treball. El
seu control és necessari, ja que els danys per a la salut i/o materials són proporcionals
al nombre i naturalesa d’aquells riscos.
Això exigeix la planificació d’activitats, la realització i la valoració dels seus resultats per,
immediatament després, efectuar noves planificacions. És a dir, tenim que estar sempre
atents, sempre insatisfets i en tensió constant respecte de les fites proposades.
Controlant el risc, es controla la probabilitat de l’accident. Mantenint-se el risc, la
probabilitat d’accident és sort.



Els treballadors són els verdaders actors de la prevenció: el treballador és qui treballa
amb seguretat o amb inseguretats; el treballador és qui té la obligació de portar a la
pràctica les instruccions de l’empresari i complir les normes de seguretat; el treballador
és el receptor dels riscos i qui sofreix els danys.
Per combatre qualsevol situació de desinterès o negligència, els treballadors no han de
se considerats com agents de producció aïllats, sinó que el treball en equip serà requisit
indispensable i motiu d’emulsió entre uns i altres. Així la fita 0 accidents amb baixa
laboral, cada dia estarà més a prop.



Formació, informació, participació i consulta: el coneixement dels riscos és condició
“sine qua non” per evitar-los; en tot programa de prevenció no poden faltar les
instruccions, els ensinistraments, els cursos de formació general, campanyes
preventives, campanyes de divulgació i cursets de socorrisme i emergències que
parlaran sobre les característiques del sistema de prevenció i sobre els riscos concrets
que concorren als llocs de treball. Resultat d’això és la mentalització i conscienciació en
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seguretat i salut laboral amb la que els supervisors i tots els treballadors sense
excepció, s’enfrontaran als riscos que son conseqüència de condicions perilloses, actes
insegurs, així com del propi sistema sòcio-tècnic inherent als processos productius.


La prevenció i la qualitat de vida laboral: El camp de la prevenció no pot reduir-se a la
simple evitació dels accidents de treball i malalties professionals, és necessària la seva
aplicació a les condicions de treball. Per això, juntament als factors purament tècnics
s’han de tenir en compte altres factors psicosocials i organitzatius, com disseny
ergonòmic de tasques, equips i entorn laboral, regulació d’horaris de treball, reducció de
l’estrès, tant físic com psicosocial i tot un conjunt de millores organitzatives projectades
des de una perspectiva integral.
Aquesta ampliació del concepte de prevenció compren aspectes de la personalitat del
treballador que es tradueixen en l’adequació de les característiques del treball a les
qualitats de l’operari, en l’ humanització de les condicions de treball i en la millora
qualitativa del medi laboral, procurant suprimir les conseqüències negatives del caràcter
repetitiu i monòton de les activitats.



El control de riscos es una bona inversió per a l’empresa: Moltes raons justifiquen la
necessitat de controlar els riscos per evitar els accidents i malalties professionals, al
mateix temps que s’aconsegueix la millora de les condicions de treball. Raons legals,
raons d’índole humana, raons socials i finalment raons econòmiques. Amb tendència a
reduir les pèrdues originades pels accidents de treball, malalties professionals i
desperfectes materials.



Integració de la seguretat a les fases de la concepció, producció i explotació:
Les qüestions de seguretat ha de ser integrades a les activitats productives. Per tant, la
integració de la seguretat als processos productius s’inicia al disseny o projecte i es
consuma a les fases de construcció, instal·lació i explotació.



Tot accident i incident ha de ser investigat. Tota acció perillosa i pràctica insegura, ha de
ser inspeccionada i corregida: l’accident és un trauma per a la empresa però més per al
treballador. Les seves conseqüències o resultats suposen greus pèrdues econòmiques i
d’altres incidències desfavorables: socials, familiars, d’imatge, etc..
D’aquí que tot accident serà investigat per esbrinar les causes desencadenants del
mateix amb la fi de prendre les mides pertinents per que no es torni a repetir, i a la
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vegada controlar la resta de situacions de risc que podrien originar accidents o incidents
de similars característiques.


Normes de prevenció i pràctiques operatives: es necessari conèixer, complir i fer complir
les normes que existeixen en l’àmbit de la seguretat, higiene i salut laboral.
En lo referent a les pràctiques operatives o procediment d’actuació, es requereix l’anàlisi
de cada un dels llocs de treball i dels processos productius, establint per cada un d’ells,
la millor operativitat, tenint en compte, l’ higiene industrial, els aspectes ergonòmics,
formació i autoprotecció.



Prevenció i evolució de la tècnica: La prevenció no és estàtica, és dinàmica en quant
s’ha d’adaptar a les característiques dels processos productius, la substitució de
màquines, equips i components.

8.1. Estudi de prevenció de riscos.
A continuació realitzarem un estudi de riscos en la línia de fabricació dels engranatges.
Partim de tres cèl·lules de fabricació, en les que hi ha un operari en cada una. L’anàlisi de
la cèl·lula 2 no el realitzarem ja que es tracta d’una cèl·lula ja existent a la fàbrica i per tant
ja està estudiada.
Com que les màquines de les cèl·lules 1 i 3 són similars. Unificarem l’estudi de riscos.
Factors de risc als llocs de treball (cèl·lules 1 i 2).


Mecànics (màquines, eines).



Físics (sobreesforços).



Químics (olis, taladrines).



Inherents a l’organització (treball a torns).
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A la taula següent tenim una avaluació dels riscos.
Riscos

Probabilitat

Caigudes de persones al mateix
A

nivell per taques d’oli o

MITJA

desordre.
B

Cops per caiguda de peces al

BAIXA

Severitat

Valor del risc

LLEUGERAMENT

RISC

PERJUDICIAL

TOLERABLE

PERJUDICIAL

RISC
TOLERABLE

manipular-les.
Atrapaments a les cintes
C

d’entrada/sortida de les

BAIXA

màquines per retirar les

EXTREMADAMENT
PERJUDICIAL

RISC
TOLERABLE

proteccions.
Cops amb carros de peces o
D

amb elements del lloc de treball.

MITJA

PERJUDICIAL

RISC
TOLERABLE

MITJA

PERJUDICIAL

RISC
MODERAT

BAIXA

PERJUDICIAL

RISC
TOLERABLE

BAIXA

PERJUDICIAL

RISC
TOLERABLE

BAIXA

PERJUDICIAL

RISC
TOLERABLE

Talls amb rebaves o ferritges.
Bufat de peces i màquina com
E

mitjà de neteja, amb la
possibilitat de projecció de
partícules metàl·liques.
L’ús d’olis que poden provocar

F

dermatitis en persones
sensibles.

G
H

Cops o xocs contra carretons
Danys físics per sobreesforços i
males postures.

Taula 8.1. – Avaluació de riscos.
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A la taula següent exposem les mesures preventives resultants.
Mesures preventives

A

Mantenir l’ordre i la neteja en tot el lloc de treball.

Prioritat

MITJA-ALTA

Avisar ràpidament de qualsevol abocament o taca d’oli.

B

C

L’ús de calçat de seguretat i guants per a millor subjecció de
les peces.
Establir mesures de seguretat que evitin la possibilitat
d’atrapament de les cintes.

MITJA-ALTA

MITJA-ALTA

Mantenir un ordre adequat del lloc de treball. L’ús de guants
D

per evitar talls. Formació i informació sobre l’ús i el

MITJA-ALTA

manteniment d’eines manuals.
E

L’ús d’ulleres de seguretat.

MITJA-ALTA

L’ús de guants de seguretat adequats per manipular
F

substàncies. Atendre a les indicacions de la fitxa de

MITJA-ALTA

seguretat del producte.
Prestar atenció al realitzar la feina i al transitar pels
G

passadissos. Coordinar les tasques de moviment de

MITJA

materials
Formació sobre l’aixecament de càrregues i tasques de
H

preparació de les màquines. L’ús de faixes per a les

MITJA

persones que ho requereixin.
Taula 8.2. – Mesures preventives.

Finalment com a conclusió plantegem un pla de prevenció que consta dels següents punts:


Donar formació als treballador sobre el seu lloc de treball, els EPI a utilitzar i sobre la
manipulació manual de càrregues.



Establir controls periòdics del lloc de treball.



Realitzar revisions mèdiques periòdiques.



Millorar el sistema de seguretat de les cintes per evitar atrapaments.



Millorar el sistema de càrrega i descàrrega de les peces.
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9. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
En la creació d’aquesta nova línia de fabricació d’engranatges, s’han tingut en compte totes
les normatives vigents ja aplicades a la resta d’espais de la fàbrica sobre:





Enllumenat d’emergència.
Extintors.
Hidrants
Connectors de mànegues.

Al Plànol 12 tenim els recorreguts d’evacuació.
La normativa aplicable es mostra a la taula següent:
Normativa aplicable

Requisit
Deure d’exigir la marca de
conformitat dels hidrants
exteriors.

Observacions

Respecte del equips
compresos en l’article 5 de
l’apèndix 1 del Reglament.

(Art. 1 Ordre 16/4/99)
Diàmetres obligatoris per a les
mànegues de les boques
d’incendis.
(Art. 2 Ordre 16/4/99)
Obligació de realitzar la
recàrrega i manteniment dels
extintors portàtils per empreses
mantenidores

Reial Decret 1942/1993 per el
que s’aprova el Reglament
sobre Instal·lacions de protecció
contra incendis, desenvolupat (Art. 9 Ordre 16/4/99)
per Ordre de 16/4/1998

Les empreses mantenidores
hauran de complir els
requisits de la norma ITCMIE-AP5

Desenvolupat a les Taules I
Obligació de realitzar un
programa de manteniment de les y II del Reglament. D’ obligat
compliment per les
instal·lacions contra incendis
empreses que els tenen, o
(Art. 19 y Apèndix 2 del
subcontractant-lo a
Reglament).
empreses mantenidores.
Característiques que deurien
reunir la instal·lació, aparells,
equips i sistemes de protecció
contra incendis.
(Apèndix 1 del Reglament).

D’obligatori compliment.
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Requisit

Obligació de contractar els serveis
d’un Organisme de Control Acreditat
per realitzar les inspeccions de les
seves instal·lacions (Art. 6).

Observacions

Periodicitat de les inspeccions
segons classificació per grau de
risc segons Art. 7

El termini per a implantar-les
Obligació d’aplicar les mesures
s’especificarà en la mateixa acta
Reial Decret 786/2001, de correctores detectades per l
6 de juliol, que aprova el Organisme de Control Acreditat en les d’inspecció.
Reglament de seguretat
inspeccions realitzades (Art. 9).
contra incendis en els
establiments industrials
Obligació de comunicar al
Departament d’Indústria qualsevol
incendi que es produeixi, indicant les
causes i les conseqüències (Art. 10).

La comunicació s’haurà fer en
un termini màxim de 15 dies.

Requisits de les instal·lacions (Art.
Segons Reial Decret 1942/1993.
14).
Taula 9.1. – Normativa contra incendis.

Als Plànols 13 i 14 tenim l' ubicació dels Hidrants i dels equips d’extinció d’incendis.
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10. PLANIFICACIÓ.
La realització del projecte s’estima en un any. El que més ens l’allarga, són les màquines
noves. Ja que es fabriquen a mida del client, sota unes especificacions molt concretes.
A partir del segon mes, hi ha una important tasca de coordinació entre tots els departaments
de l’empresa. Aquesta coordinació és clau per que es vagin complint els temps. I no hi
hagin errors que ens facin tornar enrere.
A continuació s’exposa una aproximació de la programació del projecte.

TASQUES A REALITZAR

M

PROJECTE INDUSTRIALITZACIÓ

13

Definició del procés de mecanitzat

1

Càlculs de capacitat de producció

1

Compra de maquinaria

9

Disseny del Layout

1

Realització documentació

3

Compra d'utillatges

6

Gestió medi ambiental/seguretat

9

Pre-series

1

Acceptació client

1

Primera Sèrie

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 10.1. – Planificació del projecte

9

10 11 12 13
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CONCLUSIONS.
El projecte s’ha realitzat pensant en una fabricació beneficiosa per l’empresa, en termes de
costos y productivitat. Però a l’hora no hem oblidat la seguretat, la qualitat i la gestió
mediambiental. Aspectes fonamentals per a la viabilitat de la indústria del nostre temps.
La distribució i la compra de tota maquinària s’ha realitzat segons el pressupost disponible i
les produccions assignades. Aquestes limitacions no ens han permès d’automatitzar més el
procés. I obtenir millors resultats.
Tot el projecte s’ha realitzat mitjançant l’enginyeria concurrent. On tots els departaments de
l’empresa han participat activament en la presa de decisions. Això ens ha permès dissenyar
un procés ràpidament i sense entrebancs que ens enredereixin el projecte.
Per aconseguir els resultats previstos, s’haurien de planificar accions de millora continua
com per exemple el TPM. Implementar un seguit d’accions de manteniment, que ens
garanteixin al menys el 80% d’eficiència en la fabricació. Aquestes accions anirien dintre de
l’anomenat TPM. On s’inclou, un manteniment realitzat pel propi operari, un manteniment
preventiu, i un de predictiu. A més a més del correctiu.
Tampoc cal oblidar que s’ha de millorar dia a dia. I buscar l’excel·lència productiva.
Malauradament, aquest projecte no es durà a terme ja que l’empresa ha tancat a causa de
la crisi econòmica. La producció serà traslladada a països on els costos són inferiors.
En aquest moment de crisi mundial, es molt difícil competir amb països on la mà d’obra te
un cost realment baix. On no existeix la seguretat laboral, ni la gestió mediambiental. No
ens queda més que seguir marcant el nivell més alt possible en termes de productivitat
eficiència i qualitat.
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