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Aquest treball de final de grau, ha permès obtenir un 
disseny per una màquina per a neteja i tall de múltiples 
hortalisses. La màquina permetrà una millora dels processos 
productius del món agrícola, concretament per les petites i 
mitjanes empreses que tenen mes dificultats per generar 
inversions en el competitiu món de l’agricultura. 
El disseny s’ha obtingut seguint totes les normes aplicades 
en el l’industria agrícola així com altres normatives 
especifiques i amb un estricte disseny de tots el sistemes 
de seguretat. Abans de poder validar tots el components de 
la màquina s’han realitzat càlculs analítics, simulacions i 
proves reals per a verificar el comportament dels 
components per poder ser vàlids. 
L’origen del projecte te lloc en la necessitat de millorar 
el procés de producció d’una empresa. 
Un cop realitzada la recollida de les hortalisses, s’han de 
netejar per a la seva venta. Aquest procés realitzat de 
forma manual té un alt cost en mà d’obra. L’automatització 
d’aquest sistema comportarà una reducció notable dels temps 
de producció, així com la baixada dels costos. 
La màquina s’ha dissenyat seguin els passos d’una màquina 
antiga ubicada a l’empresa que s’utilitzava per netejar 
porros. S’han establert diverses modificacions entre les 
dos màquines, ja que la nova, ha de netejar més d’un 
producte i necessita adequar-se a diferents tipus 
d’hortalissa. 
La nova màquina funcionarà única i exclusivament amb aigua, 
per aquest motiu es realitzarà un rigorós càlcul hidràulic 
mitjançant mètodes analítics, simulacions i proves, per a 
determinar el bon funcionament de la neteja d’hortalisses. 
Un cop validats els components, es dissenyarà la màquina 
tenint en compte les normatives internacionals i amb nous 
sistemes per a garantir la seguretat dels treballadors de 
l’empresa. El disseny de la nova màquina incorporà 
mecanismes de millora segons el tipus del client i també 
sistemes de reutilització de l’aigua per ajudar a preservar 
el medi ambient i reduir el gast energètic. 
A part del disseny de la màquina, en el projecte s’inclourà 
un pressupost detallat amb tots el components utilitzats i 
amb un estudi de viabilitat econòmica per a garantir la 
millora productiva de la nova màquina de netejar i tallar 
múltiples hortalisses. 
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1.1. Introducció 

 

Com a conseqüència de la situació actual del mon agroalimentari, les empreses busquen nova 

maquinària agrícola capaç de millorar els seus processos productius i sent així més competitives 

en el mercat. 

 

El disseny d’una nova màquina per la neteja d’hortalisses, és una bona idea per a millorar els 

sistemes productius. El elevats costos de la maquinària agrícola fa difícil la inversió de petites i 

mitjanes empreses del mon agrari.  

 

Es projectarà una màquina per netejar múltiples hortalisses. Aquesta es dissenyarà per a 

empreses de nivell mig-baix amb un manteniment senzill i accessible. S’aplicaran molts dels 

coneixements adquirits al llarg de la titulació i també seran adquirits moltes competències del 

món professional. 

 

Gracies a l’ajuda i els coneixements de l’empresa Xim Xim Agrícola SC.P., es podran aportar 

nous aspectes i millores a la màquina per netejar els seus productes. 

 

1.2. Origen del projecte 

 

Després de la recerca d’idees pel projecte, es va contactar amb un empresari del món 

agroalimentari. Es tracta d’una empresa de entre 8-15 treballadors, depenent de l’època, 

dedicada al cultiu i la venta de diferents hortalisses al mercat agroalimentari de tot Catalunya. 

L’empresa te lloc a la població de Viladecans. 

 

 
Figura 1. Entorn de l’empresa. 

 

L’origen del projecte té lloc en la necessitat de millorar el procés de producció de l’empresa. Un 

cop feta la recollida de les hortalisses, s’han de netejar per la seva venta. El procés de neteja de 

forma manual té un alt cost de temps, per això l’empresari ha pensat en el disseny d’una 

màquina capaç de netejar i tallar hortalisses. 
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Figura 2. Treballadors netejant productes. 

 

Aquest nou disseny pot reduir el temps de treball i optimitzar la producció de l’empresa, 

aconseguint millors beneficis. 

 

1.3. Motivació 

 

L’originalitat del projecte a sigut una de les principals causes per fer aquest projecte. El món 

agroalimentari és un món que no sol destacar gaire, però els seus avenços tecnològics han sigut 

molt grans en els darrers anys. L’agroalimentària és una indústria que sempre està a primera 

línia ja que tothom necessita comprar i consumir aliments diàriament. 

 

Un nou valor afegit en una empresa del món agroalimentari pot donar un impuls molt fort a 

l’empresa amb grans guanys.  

 

Treballar en una màquina real i paral·lelament en el terreny on es desenvoluparà fa que els 

estudis, càlculs i dissenys tinguin una raó de ser. Poder comparar els resultats amb la realitat 

dóna una excel·lent motivació per a realitzar el projecte. 

 

Tot nou disseny aporta l’oportunitat de donar l’expressió i el caràcter a un nou producte o 

màquina, mitjançant els coneixements adquirits durant els anys d’estudi. 

 

1.4. Objectius  

 

El projecte final de grau dóna un clar objectiu per a la realització del projecte relacionat amb 

tots els coneixements que s’han anat adquirint al llarg del diferents anys d’estudi. 

 

El disseny de la nova màquina té per objectius realitzar l’últim procés de producció 

d’hortalisses, basant-se en el tractament final per la seva venta al mercat en correctes 

condicions. Per aconseguir això, s’ha de tallar i netejar el producte d’una manera determinada, 

amb aigua a pressió i uns discs de tall per la part sobrant de les fulles. El disseny inclou la 

funció d’aquest tractament per a tres productes diferents, optimitzant el procés i els recursos, 
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modificant elements funcionals y aportant noves configuracions. 

 

1.5. Abast  

 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte és l’agroalimentari, centrant-se en una empresa 

productora d’aliments agrícoles.  

 

1.6. Estat de l’art 

 

Els porros són un aliment que necessiten una bona manipulació per assegurar la seva qualitat 

abans de ser posats a la venta en el mercat. Al ser un producte del camp, enraigats al subsòl amb 

les seves arrels, necessiten, principalment, una excel·lent neteja general, de terra acumulada i de 

possibles bactèries i insectes que perjudiquin l’hortalissa. El tall de les fulles sobrants també és 

un aspecte per deixar el producte enllestit per la seva comercialització.  

 

1.6.1. Generalitats i especificacions tècniques 

 

La màquina està constituïda de diferents parts, disposades segons el tram de funcionament  la 

finalitat d’aquests. A continuació, es pot veure un esquema bàsic amb les parts essencials d’una 

màquina actual: 

 

 

 

 
Figura 3. Model màquina actual. 

 

 

A: Transportadors de sortida 

B: Estructura totalment tancada per evitar perills a l’usuari. 

C: Quadre elèctric amb variadors de velocitat, comptador de producte (opcional), etc. 

D: Transportador de entrada del producte amb abraçadores individuals per un millor processat 

de les cebes (opcional). 

E: Calaix inferior de recollida d’aigua (opcional). 

F: Potes regulables en alçada. 

G: Dos eixos de dits paral·lels per l’eliminació de les capes exteriors del producte. 
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H: Discs talladors de fulla sobrant. També pot tindre un altre joc de dues fulles per tallar les 

arrels (opcional). 

I: Broquets d’aigua a pressió pel rentat correcte del producte.  

 

Tot seguit es pot apreciar un petit plànol genèric de la màquina, on s’aprecien les dimensions 

més generals: 

 

Figura 4. Plànol màquina del mercat. 

 
- Llargària: 4306mm + TRANSP. SORTIDA  

- Amplada: 1250 mm  

- Alçada: 1750 mm  

- Estructura robusta en acer inoxidable.  

- Especialment dissenyada per processar porros. 

- Lava, pela y talla fulles amb precisió de porros, cebes...  

- Transportador d’entrada amb abraçadores de producte individuals de varis possibles 

tipus, depenent del producte.  

- Capacitat de processat de entre 2.000 y 4.000 unitats.  

- Consum d’aigua variable entre 10 y 20 m
3
/hora.  

- Malles de protecció laterals complint normativa de seguretat vigent.  

- Finals de carrera, fotocèl·lules de detecció de producte y automatismes necessaris pel 

seu funcionament tant manual como automàtic.  

- Potència total 2.3 KW.  

- Pes de 900 Kg.  

- Marcat CE.  

- Mecanismes totalment carenats per evitar riscos en els operaris.  

- Quadre elèctric inclòs.  

- Transportador de sortida de 3, 4,5 ó 6 metros.  

- Depòsit opcional de reciclat d’aigua amb bomba inclosa.  

 

1.7. Màquina agrícola de netejar porros 

 

1.7.1. Descripció de la màquina model 

 

La màquina està situada en la nau on es realitzarà el projecte i la instal·lació de la nova. El 

model parteix de ser una antiga màquina del fabricant Martin Maq, concretament el model LPC-

004-03. La màquina actualment està fora de funcionament, ja que no proporcionava les 

necessitats fins el punt que vol el client. 
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1.7.2. Funcionament 

 

Els processos de la màquina de tall i neteja de les hortalisses és senzill, dintre del complet 

sistema de treball que proporciona. Separat en zones de treball, es troba una disposició de 

components que permeten executar cadascuna de les feines en un tram determinat i clau pel 

procés més productiu possible. Les zones classificades són les següents: 

 

 Zona d’entrada: és la zona de treball on s’introdueixen les hortalisses a tractar. El 

sistema de corretges transportadores arrosseguen les hortalisses a una velocitat 

determinada a l’interior de la màquina, passant a la zona principal de tractament. El 

moviment d’arrossegament el transmet un motor elèctric a les politges que fan girar les 

cintes transportadores a una velocitat determinada, la que més s’ajusti a la producció 

escollida.  

 

 
Figura 5. Zona d’entrada màquina model. 

 

 

Per tal que l’hortalissa segueixi correctament el recorregut estimat, la instal·lació de 

dues cintes de PVC recobertes d’escuma de poliuretà és l’opció adequada per tal de 

subjectar les fulles per la part superior, fixant-la fins al final del recorregut. 

 

 
Figura 6. Corretges de sistema subjecció model 
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 Zona de tall: De les primeres parts del tractament que dóna aquesta màquina i de les més 

precises, està composta de dues fulles giratòries de tall situades en l’eix perpendicular de la 

cinta transportadora, que ofereix un tall precís a les fulles sobrants del producte. Són dos 

discs situats un sobre de l’altra, d’igual diàmetre i del mateix material.  

 

 

 
Figura 7. Sistema de tall model. 

 

Un senzill sistema, constituït per un motor elèctric i unes cadenes com medi de transmissió 

de moviment, és l’encarregat de fer girar aquestes fulles de tall, a una mateixa velocitat i en 

sentit contrari de gir per efectuar el tall.  

 

 
Figura 8. Sistema complet tall model 

 

 Zona de rentat amb aigua a pressió: Un dels principals elements d’aquesta màquina 

és la zona de rentat amb aigua a pressió. Considerant és una de les fases més importants 

i principals de la màquina, la seva distribució i configuració ha d’elaborar-se amb 

precisió. L’objectiu és netejar tota la sorra i terra procedent del sòl arraigades tant a 

l’arrel del producte com a les fulles superficials.  

 



 

 
8 

 
Figura 9. Zona de rentat amb aigua, model. 

 

Les estratègies que segueix aquest mecanisme es basen en la utilització d’aigua a 

pressió per mitjà d’uns broquets, on la seva distribució geomètrica amb uns angles 

d’atac concrets i una situació adequada netegen l’hortalissa de tota brutícia, fins i tot 

aixecant les primeres capes de fulles, que són totalment inservibles.  

 

 

1.7.3. Descripció i funcionalitat dels components 

 

 1.7.3.1. Estructura 

 

L’estructura està composta d’un cos central, on es tracta el producte en la seva totalitat (tall i 

neteja), i d’una entrada i una sortida on s’introdueixen i s’extreuen els productes.  

 

 
Figura 10. Estructura sencera màquina model. 

 

El cos de la màquina conté tot el sistema hidràulic, de politges per la corretja de subjecció, i 

d’engranatges i cadenes per les fulles de tall i els rodets netejadors. Per cobrir tota la zona 

d’elements, consta d’un tancament exterior de xapa d’acer, i de dues portes, una per cada frontal 

que proporciona accés al manteniment, reparació, etc. Les portes estan constituïdes amb dos 

plafons de plàstic opacs. També conté una xapa d’acer separadora de mecanismes, com la 
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transmissió de cadenes o el sistema de politges, de la zona de treball mullada. Com a sistema de 

protecció compta amb un sensor de contacte que evita que la màquina funcioni amb les portes 

obertes. 

 

 
Figura 11. Cos central màquina model. 

 

La base consta de quatre potes de perfil tubular quadrat d’acer convencional, una a cada 

cantonada del cos, i amb rodes per facilitar-ne una ubicació adequada en la zona que més 

convingui. Les puntes de la cinta transportadora també consten de les mateixes potes, dues a 

cada banda. 

 

 
Figura 12. Potes estructura model. 

 

1.7.3.2. Sistema motor 

 

La motorització de la màquina és variada, ja que consta de diferents motors segons la funció que 

desenvolupin. La situació d’aquests és a la zona del sostre del cos de la màquina, totalment fora 

de qualsevol contacte amb l’aigua, i amb una millor accessibilitat a ser manipulats. 

 

En total , la motorització global consta de: 
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 Motor elèctric de baixa potència encarregat de desplaçar les dues cintes transportadores 

que introdueixen i extreuen els productes un cop hagin estat processats. 

 

 
Figura 13. Motor cinta transportadora model. 

 

 Motor elèctric de baixa potència encarregat de fer girar els dics de tall a petita velocitat. 

 

 
Figura 14. Motor sistema de tall model. 

 

 Motor elèctric de mitjana potència encarregat de fer girar els rodets netejadors al tram 

final de la màquina. El motor requereix de més treball ja que els elements que ha de fer 

girar són més voluminosos i pesats. 

 

 
Figura 15. Motor sistema de neteja de rodets. 
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 Motor elèctric encarregat de transmetre moviment a les politges encarregades de moure 

la corretja de subjecció. Aquest motor és el mateix que el del sistema de subjecció. 

 

Tots els motors van alimentats a la xarxa elèctrica convencional, amb una tensió d’alimentació 

de 230/400V. 

 

 1.7.3.3. Sistema hidràulic 

 

Un dels sistemes més importants és l’hidràulic, compost de canonades, accessoris, i broquets 

emissors d’aigua. L’inici parteix de la bomba hidràulica, element del qual no es té cap 

referència ja que manca en la màquina model a causa del seu trasllat per altre servei. De seguit, 

les canonades, de PVC i coure de diferent diàmetre, acoblades amb els pertinents accessoris per 

la seva correcta distribució: tes per bifurcar el cabal de treball, vàlvules per seleccionar el pas a 

segons quines canonades, etc.  

 

 
Figura 16. Canonades del sistema hidràulic model. 

 

L’element imprescindible són els broquets, fets de llautó i distribuïts al llarg de la zona de 

treball central. Uns determinats s’encarreguen de netejar el producte de dalt a baix, alhora que 

avança per la cinta. Uns altres, apliquen un angle d’atac posterior a l’hortalissa, el que 

proporciona l’aixecament de la primera capa de fulles malmesa i facilita la seva extracció. El 

tipus de broquet és raig d’aigua pla, el que proporciona un angle suficient per treballar amb més 

quantitat d’hortalisses.  

 

 
Figura 17. Alguns broquets del sistema hidràulic model. 
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Al ser de llautó, els broquets tenen un manteniment més constant que qualsevol altre component 

hidràulic, i això encareix la producció i empitjora les condicions i la qualitat de treball. 

  

 1.7.3.4. Sistema de rodets 

 

Aquest és un sistema mecànic senzill i alhora aporta un treball més complexe, situat a la zona 

final del cos de la màquina, tot seguit del treball hidràulic. Aquest sistema consta d’un motor (ja 

mencionat anteriorment) que a través d’un sistema de cadena i d’engranatges transmet un 

moviment de rotació als rodets netejadors.  

 

 
Figura 18. Sistema mecànic de rodets. 

 

La distribució dels rodets és en l’eix transversal de la màquina, perpendicular a la direcció 

d’avanç del producte, un situat a sobre de l’altre per acaparar la major superfície de l’hortalissa.  

Els rodets estan formats per uns eixos passants amb una xaveta als extrems per fixar-los, 

envoltat  d’un bloc de PVC cilíndric el qual conté tota una sèrie de petits dits de tub corrugat de 

plàstic tou distribuïts longitudinalment, que fan l’efecte de dits peladors (convencionalment es 

fan servir com peladors de pollastres). La funció és la de donar un acabat de neteja més profund, 

treien totes les partícules sobrants de terra i fang que els sistema d’aigua no és capaç de fer-ho.  

 

 
Figura 19. Rodets netejadors. 
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Al ser un producte dur, els porros suporten correctament aquest contacte amb la rotació dels dits 

peladors i no es fan malbé. 

 

 1.7.3.5. Sistema de subjecció 

 

El sistema d’agafament instal·lat té la funció de subjectar el producte per la seva extremitat 

superior, és a dir, just a l’inici les fulles verdes sobrants. Consta de dues cintes de PVC 

recobertes d’escuma de poliuretà, instal·lades en un sistema de politges d’arrossegament i de 

tensament. 

 

 
Figura 20. Sistema complet de subjecció model. 

 

La finalitat de subjecció ve donada pel fet de que la cinta transportadora consta de dues parts, a 

l’entrada i a la sortida de la màquina. Just al cos central no hi ha aquest element, pel fet de que 

els components i els sistemes mecànics ocupen un considerable espai. A causa d’això, el 

mecanisme de tensió ha de ser molt efectiu perquè l’hortalissa quedarà sostinguda en l’aire 

agafada simplement per aquestes cintes. 

 

 

La situació de les cintes és al llarg del cos central de la màquina, cobrint tota la zona sense cinta 

transportadora i agafant el producte just abans de la zona de tall, a la vegada facilitant aquest 

procés. 
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Figura 21. Detall entrada al sistema de subjecció model. 

 

El sistema d’arrossegament consta d’un motor elèctric que proporciona el moviment de rotació 

a un sistema d’engranatges i cadena inversor, fent que l’eix superior tingui un sentit de rotació i 

l’eix inferior un altre. D’aquesta manera, la subjecció tindrà efecte en la mateixa direcció que la 

d’avanç del producte i treball, i a la mateixa velocitat. 

 

 
Figura 22. Sistema transmissió subjecció model. 

 

 

 1.7.3.6. Quadre de control 

 

El quadre de control elèctric està situat en el lateral esquerre del cos de la zona central de la 

màquina, accessible pel treballador o revisor del mateix.  
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Figura 23. Quadre elèctric model. 

 

La funció és la de controlar tots els sistemes i components elèctrics, així com el funcionament 

de la màquina. Com elements d’accionament, conté dues botoneres per engegar i apagar la 

màquina. Com elements de protecció, es troben els estàndards per una instal·lació elèctrica 

d’aquest calibre (magnetotèrmics, diferencials i commutadors varis). 

 

1.74. Proteccions de manipulació 

 

Com tota màquina i eina de manipulació que inclogui components i elements amb una certa 

perillositat, aquest model compta amb alguns elements de seguretat necessaris i per tal d’evitar 

qualsevol accident.  

 

 Portes de màquina: un element essencial són les portes que protegeixen i deixen fora 

de vista tots els components de neteja de la màquina. Estan constituïdes a la part central 

de la màquina, per ambdós frontals, del mateix material que l’estructura, en aquest cas 

un acer convencional. Per la part davantera es troben les portes que inclouen tant les 

canonades i els broquets d’aigua a pressió, com els rodets de neteja. Per la part de 

darrere de la màquina, es torben dues portes més que inclouen els mecanismes de les 

fulles de tall (element més que important a protegir) i el de les bandes d’escuma de 

poliuretà, que estan en continua rotació.  

 

 Separador mecanismes: una xapa, del mateix acer que l’estructura , és l’encarregada 

de  separar el mecanisme de neteja del sistema motor posterior de la màquina, deixant-

lo aïllat de la resta i així, alhora, evitant que l’aigua malbarati qualsevol de les peces o 

elements mecànics. 

 

 Cortines: tant a la zona d’entrada i com la de sortida s’observen dues cortines, 

compostes de goma, que eviten la introducció de qualsevol extremitat i oculten 

l’interior de la màquina.  

 

 Elements d’emergència: situat al final de la màquina, a un lateral del cos estructural, 

es troba un interruptor d’aturada d’emergència. A l’interior de les portes també hi ha 

uns interruptors de contacte que eviten el funcionament general quan són obertes. 



 

 
16 

1.8. Disseny de la màquina 

 

1.8.1 Introducció i resum del disseny global 

 

Els requeriments d’una màquina agrícola com la es vol dissenyar els especifica el mateix 

empresari, amb les finalitats que vol obtenir. En aquest cas, una màquina agroalimentària de 

neteja i tall de porros, alls tendres i cebes tendres.  

 

Un cop analitzada la màquina model, la qual té una antiguitat més que apreciable, es procedirà a 

redissenyar la mencionada màquina anterior, amb alguns avenços tecnològics, així com aspectes 

de disseny i optimització de recursos, amb la importància que contenen. 

 

Per dissenyar aquesta màquina es necessitaran alguns recursos importants a tenir en compte. Al 

tenir molts components, serà molt important la recerca de material i la resolució de dubtes 

mitjançant els consells de professionals dedicats al sector agrari. 

 

Seguint els consells i necessitats de l’empresari, es dissenyarà una màquina per netejar 

hortalisses que tingui un manteniment fàcilment accessible. Algunes de les empreses que es 

dediquen a fabricar aquestes màquines ho fan amb un alt cost econòmic i difícilment accessibles 

pel manteniment, creant així un a elevada despesa cada cop que un tècnic ha de reparar l’avaria..  

 

Una de les principals idees pel disseny és dissenyar la màquina amb components totalment 

accessibles i amb un manteniment senzill. Això crearà una màquina de menor cost, accessible 

per l’empresari i pensada per realitzar el manteniment de forma pròpia, reduint així els costos de 

mà d’obra de la màquina. 

  

Les parts que la constitueixen es poden dividir en els diferents sistemes que es detallaran al llarg 

de la memòria del projecte. Aquestes diferents parts són: 

 

- Estructura 

- Cinta transportadora 

- Sistema de neteja 

- Sistema de tall 

- Sistema de subjecció 

- Quadre elèctric 

- Propostes de millora 

 

Per entendre fàcilment totes les parts de la maquina, s’utilitzarà el software Siemens 

UNIGRAPHICS NX 8.0 per a realitzar un model de màquina virtual en 3D i mostrar tot el 

disseny creat. 

 

1.8.2 Disseny estructura 

  

1.8.2.1. Acers i Acer inoxidable 

 

L’acer és aquell material en el que el ferro és l’element predominant, el contingut en carboni es 

generalment inferior a un 2% i pot contenir més elements. 

El límit màxim d’un 2% de carboni és el que separa l’acer de la fundació. Un augment del 
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percentatge de carboni  pot elevar la seva resistència a la tracció, però incrementar la seva 

fragilitat i disminuir la seva tenacitat. 

 

 1.8.2.1.1. Classificació dels acers 

 

Podríem classificar els acers en el següent ordre: 

 

 Acers dolços: Tenen un percentatge màxim d’un 0,25% de carboni. Aquests acers tenen 

una resistència de ruptura d’un rang de 48-55 kg/mm
2
 i una duresa Brinell en el entorn 

de 135-160 HB. Aquest tipus d’acer presenta una bona soldabilitat. Com aplicacions es 

poden trobar peces d’una resistència mitja i una bona tenacitat. 

 
 Acers semi dolços: El percentatge de carboni ronda el 0,35%. Tenen un residencia a la 

ruptura de 55-62 kg/mm
2
 i una duresa Brinell de 150-170 HB. Algunes aplicacions 

d’aquests acers poden ser elements de maquinària, peces resistents i tenaces, cargols, 

etc. 

 

 Acers semidurs: Si el percentatge es d’un 0,45%. Tenen una resistència a la ruptura de 

62-70 kg/mm
2
 i una duresa de 280 HB. Les seves aplicacions estan basades en elements 

i peces bastant resistents, cilindres d’explosió i transmissions. 

 

 Acers durs: El percentatge és d’un 0,55% i tenen una resistència mecànica de 70-75 

kg/mm
2
, y una duresa Brinell de 200-220 HB. Les seves aplicacions son per peces molt 

carregades i d’una espessor no molt elevada. 

 

1.8.2.1.2. Generalitats 

 

Existeix una gran varietat en la forma en la que es poden identificar o classificar tots els acers. 

La majoria d’acers utilitzats industrialment presenten una nomenclatura normalitzada i 

expressada per mitjà de tres xifres, lletres i signes. 

 

La nomenclatura per signes expressa normalment les característiques físiques o químiques del 

material. En alguns casos es donen més característiques perquè sigui més fàcil identificar el 

material en concret.  

 

D’altra banda la nomenclatura numèrica expressa una codificació de lletres i números que té un 

ordre de classificació en diferents grups per facilitar la seva identificació. En aquest cas no es 

dóna una descripció de les característiques del material. 

 

En general, quan es vol buscar una classificació dels acer es podrien triar diferents taules segons 

es vulgui buscar per la seva composició química o la qualitat, inclús pels seus usos o la seva 

soldabilitat. 
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 1.8.2.1.3. Característiques dels acers 

 

La determinació de la majoria de propietats mecàniques d’un acer es pot mesurar utilitzant 

l’assaig de tracció normalitzat en la UNE-EN 10002-1. 

 

L’assaig de tracció d'un acer o d‘un metall consisteix a crear una càrrega de tracció a una 

proveta normalitzada, realitzant així un esforç axial de tracció creixent fins que es produeix el 

trencament de la proveta.  

 

 
Figura 24. Banc assaig de tracció. 

 

Un cop fet l’assaig amb la proveta, s’obté un diagrama on després d’un anàlisi es podran 

determinar un seguit de propietats mecàniques del material assajat. 

 
Figura 25. Gràfic resultant d’assaig de tracció. 

 

 

 Mòdul d'elasticitat o Mòdul de Young és el resultat de dividir la tensió per la 

deformació unitària, dins de la regió elàstica del diagrama. 

 

 Coeficient de Poisson és el que quantifica la raó entre l'allargament i l'escorçament de 

les longituds transversals a la direcció de la força. 

 

 Límit de proporcionalitat és el valor de la tensió per sota la qual l'allargament és 

proporcional a la càrrega aplicada. 

 

 Límit de fluència és valor de la tensió que suporta la proveta en el moment de produir-se 

el fenomen de la fluència. Aquest fenomen es pot trobar en la zona de transició entre les 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%B2dul_el%C3%A0stic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Coeficient_de_Poisson
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmit_de_flu%C3%A8ncia
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deformacions elàstiques i plàstiques i es caracteritza per un ràpid increment de la 

deformació sense augment apreciable de la càrrega aplicada. 

 

 Límit elàstic és valor de la tensió a la qual es produeix un allargament prefixat per 

endavant. Normalment aquest valor sol estar entre un 0,2%, 0,1%, etc., en funció de 

l'extensòmetre emprat. 

 

 La resistència a la tracció és la càrrega màxima que resisteix la proveta dividida per la 

secció inicial de la proveta. 

 

 L’allargament de trencament és l’increment de longitud que ha patit la proveta. Es 

mesura entre dos punts la posició dels quals està normalitzada i s'expressa en tant per 

cent. 

 

 Estricció és la reducció de la secció que es produeix en la zona del trencament. 

 

Lògicament, fer assajos és car i necessita el seu temps, per això existeixen taules de propietats 

mecàniques dels acers on podem trobar les de cada tipus. Aquí es pot veure un extret d’una 

taula amb els valors de residencia a la tracció, duresa i límit elàstic, fetes segons la norma 

americana AISI: 

 

 
Taula 1. Propietats mecàniques dels acers. 

 

 

1.8.2.1.4. Acer Inoxidable 

 

L’acer inoxidable és una aliatge de ferro i carboni que té un mínim d’un 10,5% de crom. També 

pot contenir altres elements en l’aliatge, com per exemple el níquel. És un tipus d’acer resistent 

a la corrosió, el crom que conté posseeix una gran afinitat per l’oxigen i reacciona amb ell, 

formant una capa que evita la corrosió del ferro. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmit_el%C3%A0stic
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estricci%C3%B3&action=edit&redlink=1
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Figura 26. Imatge d’elements en acer inoxidable 

 

Tots els acers inoxidables contenen el suficient crom per donar les característiques adequades. 

Alguns aliatges tenen níquel per augmentar la seva resistència a la corrosió. Els acers 

inoxidables no necessiten cap tipus de tractament superficial per millorar la seva resistència a la 

corrosió, ja que la mescla de components s’ha produït en la seva fosa. 

 

Aquests acers també es poden oxidar, però es tracta d’una pel·lícula de crom molt densa que 

forma una capa que evita els atacs de la corrosió. 

 

Poden ser classificats en cinc famílies diferents. Les quatre primeres per les seves estructures 

cristal·lines, formades en l’aliatge: austenita, ferrita, martensita i mixta o dúplex. L’altre família 

es tracta d’aliatges endurits per precipitació. 

 

 Acers inoxidables martensítics: 

 

Es tracte d’un acer inoxidable al crom. Es troben en una part de la sèrie 400 de la normativa 

AISI. Es tracta d’un acer amb una resistència a la corrosió moderada. Es poden aplicar diferents 

tractaments tèrmics per augmentar la seva resistència mecànica. Degut a que són molt durs i un 

posseeixen un alt contingut en carboni, tenen una pobre soldabilitat. 

 

 Acers inoxidables ferrítics: 

 

Com els martensítics, aquests formen l’altre part de la sèrie 400 de la normativa AISI. Aquests 

acers mantenen una estructura ferrítica estable fins el seu punt de fusió. La seva resistència a la 

corrosió és bona, però no poden ser endurits per tractaments tèrmics i la seva soldabilitat és 

bastant limitada. 

 

 Acers inoxidables Austenítics: 

 

Aquests acers inoxidables tenen la major família d’aliatges disponibles i es repeteixen les sèries 

AISI 200 i 300. La seva popularitat és deguda a la seva excel·lent formalitat i superior 

resistència a la corrosió. Tenen una excel·lent soldabilitat i són perfectes per treballs d’higiene i 

neteja. 

 

 Acers inoxidables mixtes o dúplex: 

 

Aquest acers són aliatges de crom, níquel i molibdè. Aquesta estructura millora la resistència a 

la corrosió i la soldabilitat. Tenen la propietat de ser funcionals en condicions extremes. 
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 Acers inoxidables endurits per precipitació: 

 

Aquesta família presenta una alternativa als acers inoxidables austenítics quan es volen associar 

elevades característiques mecàniques i de maquinabilitat. Són aliatges ferro-níquel-crom que es 

caracteritzen per l’enduriment després de tractaments tèrmics. Normalment són acers patentats 

per la empresa productora i generalment s’anomenen amb les sigles de l’empresa. 

 

A continuació es mostra a taula resum amb les característiques del acers inoxidables: 

 

Propietats generals dels acers inoxidables 

Tipus 
Resistència a la 

corrosió 
Duresa Soldabilitat 

Tractaments 

tèrmics 
Magnètics 

Martensítics Baixa Alta Baixa Si Si 

Ferrítics Bona Mitjana Limitada No Si 

Austenítics Excel·lent Alta Excel·lent No No 

 

Taula 2. Propietats generals del acers inoxidables. 

 

 

 1.8.2.1.5. Acer inoxidable escollit 

  

L’acer escollit pel projecte és l’AISI 304.  Aquest tipus és molt versàtil i el més utilitzat  de la 

sèrie 300. Té unes perfectes condicions per a ser conformat i soldat, característiques molt 

importants en el projecte. Per altra banda, és molt resistent a la corrosió i té bona resistència 

mecànica. Algunes de les característiques més importants del AISI 304 són les següents: 

 

 Resistència a la fluència 310 MPa (45 KSI) 

 Resistència màxima 620 MPa (90 KSI) 

 Elongació 30 % (en 50mm) 

 Mòdul de elasticitat 200 GPa (29000 KSI) 

 Densitat 7.8 g/cm
3
 (0.28 lb/in

3
) 

 Propietats químiques:  

- 0.08 % C min 

- 2.00 % Mn 

- 1.00 % Si 

- 18.0 – 20.0 % Cr 

- 8.0 – 10.5 % Ni 

- 0.045 % P 

- 0.03 % S 

 

Pel que fa a la normativa que regula l’acer inoxidable AISI 304, és la normativa ASTM A276. 

Aquesta normativa internacional tracta de la estandardització de les especificacions de les barres 

i perfils d’alguns dels acers inoxidables AISI. 

 

1.8.2.2. Tall de l’acer  

 

Un dels punts mes importants de tractar al construir una estructura d’acer es la forma en la que 

es tallarà el material abans de poder ser soldat a l’estructura. Si fem un cop d’ull a l’industria 

actual es pot trobar diverses maneres de tallar els acers com es podrà veure a continuació. 
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 Tall per raig d’aigua: 

 

Aquesta manera de tall consisteix en tallar qualsevol material mitjançant un raig d’aigua que 

impacta al material, amb una velocitat i pressió molt elevades produint el tall desitjat. 

 

 
Figura 27. Eina de tall per raig d’aigua. 

 

Actualment, es tracta d’un procés molt revolucionari i de màxima utilitzat. Avui en dia comença 

a ser freqüent fer mecanitzats per a fer algunes peces. 

 

Al ser un procediment de tall en fred resulta molt interesant, ja que el material no es veu afectat 

pel calor. En la majoria de casos, el tall és molt net i no és necessari posteriors tractaments. 

 

 Tall per plasma: 

 

El tall per plasma consisteix en l’aplicació tèrmica i mecànica a la peça a treballar d'un raig 

escalfat per un arc elèctric. Aquest raig de plasma aplicat contra la peça penetra en la totalitat 

del gruix a tallar, fonent i expulsant el material. 

 

Un dels principals avantatges d’aquest sistema es en el deu petit risc de deformacions a causa de 

la compactació de la zona de tall. 

 

 
 

Figura 28. Eina de tall per plasma. 

 

No és recomanable l'ús de la talladora de plasma en peces petites pel fet que la temperatura és 

tan elevada que la peça s'arriba a deformar. 
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 Tall per làser: 

 

El tall amb làser és una tècnica utilitzada per tallar les peces d’una xapa o bé d’una secció.  La 

font que produeix el tall es una làser que concentra la llum en la superfície de treball. Per poder 

evacuar tot el material tallat, és necessari un gas a pressió per eliminar-lo. 

 

 
Figura 29. Eina de tall per làser. 

 

Es molt utilitzat per a talls amb contorns molt complicats. Com a punt negatiu, cal destacar la 

gran inversió econòmica necessària per adquirir la maquinària. El làser pot afectar tèrmicament 

el material deixant una rebava que es pot eliminar amb un posterior tractament. 

 

1.8.2.2.1. Mètode de tall escollit 

 

 Tall per làser: 

 

Aquest tipus de tall és l’escollit per aquest projecte pel fet de ser un dels més utilitzats per tallar 

acer inoxidable. Entre el de raig d’aigua i de làser, l’elecció s’ha basat en que aquest és bastant 

més econòmic que el de raig d’aigua, i l’acabat és perfecte de totes maneres. 

  

 

1.8.2.3. Soldadura MIG 

 

El sistema MIG (Metal Inert Gas) es un procés de soldadura on la fusió es produeix per el 

calantament amb un arc, entre un elèctrode de metall amb una aportació continua. A la peça, la 

protecció de l’arc es dur a terme amb un gas que protegeix el metall líquid de la contaminació 

atmosfèrica i ajuda a estabilitzar l’acer. 

 

Aquest tipus de soldadura es perfecte per soldar perfils de poc gruix d’acers inoxidables així 

com un dels mes utilitzats en el mon industrial. 

 

Hi han altres formes de soldar semblants com la soldadura TIG, unes de la diferencia es que 

s’ha d’incorporar un nou material a l’estructura ja que l’elèctrode de la soldadura TIG no es 

perd. En el projecte s’ha decantat per utilitzar la soldadura MIG ja que te un acabat de gran 

qualitat i es econòmicament mes barata que algunes altres com ara, la soldadura TIG. 
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1.8.2.4. Elements 

 

Tots els elements de l’estructura són confeccionats a base de plànols, encarregant a l’empresa 

TOT METALL SC.P. les tasques de fabricació. En quant les portes de tancament, es contacta 

amb l’empresa MK KITZ HISPANIA S.L., experta en el àmbit de tancaments de seguretat per a 

tot tipus de maquinària. Sota l’opció de fabricació personalitzada, s’han consultat els catàlegs de 

productes i s’han fet uns croquis amb el tipus adient de porta de tancament per la màquina.  

 

 
Figura 30. Model de portes abatibles escollit. 

 

La finestra està composta de perfil 40x40 mm d’alumini, amb plafons de policarbonat per fer 

visible l’interior de la màquina i detectar qualsevol anomalia. Per ser accessibles, s’inclourà un 

pany de tancament de seguretat i una nansa per facilitar l’obertura. Com element característic, 

es demanarà la instal·lació de frontisses de seguretat, per que en el moment d’obrir la porta tota 

la màquina s’aturi a l’instant. 

 

 
Figura 31. Interruptor de seguretat model frontissa. 
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L’últim element a mencionar són els peus de l’estructura que proporcionen estabilitat. El model 

de peu és normalitzat i el proporciona l’empresa TECNODIN S.L. A continuació es mostra la 

taula catàleg i el plànol de la peça: 

 

 

 
Figura 32. Full de catàleg de peus ajustables. 

 

L’element consta d’una base de poliamida reforçada de geometria circular, amb l’opció 

d’aplicar-hi una goma antilliscant. Amb l’ajut d’un espàrrec d’acer inoxidable AISI 304 es pot 

regular l’alçada del suport per anivellar la màquina al sòl de superfície. L’accessori 

complementari on va roscat l’espàrrec per ser fixat a la pota seleccionada es veu a continuació:  

 

  
 

 

Figura 33. Element de roscat per fixar els peus ajustables. 

 

El material del cos és de poliamida reforçada. El casquet de llautó és l’element d’unió entre la 

pota i la base. L’elecció del model es basa en el tipus de perfil de la pota on anirà inserit. 
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1.8.2.5. Disseny i funcionalitat de l’estructura 

 
L’estructura de la maquina no està pensada per tenir una funció principal de resistir pes o 

tensions distribuïdes en ella. La principal missió és la protecció dels operaris que han de fer ús 

de la màquina i el tancament d’aquesta. 

 

Al dissenyar l’estructura, s’ha intentat crear-la de manera simple, de fàcil construcció, amb 

espai suficient per treballar còmodament i amb la seguretat adient pels treballadors. 

 

Al realitzar un treball amb aigua, es dissenyarà l’estructura completament d’acer inoxidable per 

evitar problemes d’oxidació i corrosió. 

 

A continuació es pot veure una imatge completa de l’estructura per ajudar a identificar i explicar 

tots els elements. 

 

 
Figura 34. Modelatge 3D cos central estructural. 

 

 

Pel que fa a l’exterior de l’estructura, està composta de 3 pòrtics que són els pilars de tota la 

estructura. Per a que aquests pòrtics estiguin units s’han d’incloure una sèrie de perfils laterals i 

interiors, a la part superior i en la part inferior, per fer l’estructura més estable. En el cas dels 

perfils frontals  seran soldats a la part inferior de la cinta transportadora. 
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Un cop dissenyada la part estructural es seguirà amb la inclusió dels elements de seguretat de 

caràcter estructural de la maquina. Aquests elements es tracten de: 

  

- Les xapes frontals: 

 

 
Figura 35. Xapa frontal estructura. 

 

- La xapa del sostre: 

 

 
Figura 36. Xapa del sostre amb obertures per finestres. 

 

A la xapa del sostre s’han aplicat orificis quadrats per incorporar plaques de policarbonat, que 

permetran el pas de la llum a l’interior de la màquina. Així doncs, serà més fàcil poder donar un 

cop d’ull a l’interior de la maquina. 
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Un nou element són les xapes de protecció a l’entrada i sortida de la màquina, que aporten 

seguretat. Aquestes xapes tenen l’objectiu d’impedir al operari que introdueixi la mà dins la 

màquina i així evitar riscos laborals. 

 

 
Figura 37. Xapa de protecció d’entrada/sortida. 

 

L’últim element de seguretat estructural són les portes. Aquestes estan compostes de perfils 

exteriors ja prefabricats que incorporen unes finestres de policarbonat per poder veure el 

funcionament de la màquina. 

 

 
Figura 38. Modelatge estructural 3D amb portes. 
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Per facilitar el manteniment del policarbonat, el fabricant de les portes utilitza un sistema en el 

que els plafons adossats i subjectats amb uns perfils de goma entre aquest i el marc.  En el seu 

manteniment serà molt fàcil poder canviar les plaques de policarbonat per unes de noves. 

 

1.8.2.5.1. Construcció de l’estructura 

 

La realització de l’estructura es farà dins de la zona on es posarà en marxa la màquina. Al no 

tenir una experiència i titulació adient per a realitzar soldadures, es necessitarà la mà d’obra 

d’un professional per a realitzar tots els talls i la soldadura. 

 

Per a realitzar els talls, s’utilitzarà la màquina de tall per làser, per tallar els perfils i xapes 

d’acer inoxidable. Pel que fa la soldadura, es realitzarà amb el mètode MIG per acer inoxidable 

amb un elèctrode d’acer al carboni i amb l’argó com a gas de protecció utilitzat. 

 

És de gran importància que el professional que realitzarà la tasca de construcció de l’estructura 

utilitzi com a mínim les mesures de seguretat per a la construcció descrites en el plec de 

condicions. 

 

1.8.3. Disseny de la cinta transportadora 

 

1.8.3.1. Introducció a les cintes transportadores 

 

Per transport de materials, matèries primes, minerals i alguns productes s’han creat moltes 

màquines anomenades cintes transportadores, però les més importants són les cintes de bandes i 

rodets, ja que tenen una forma molt senzilla de dissenyar i de fer el manteniment. 

 

 
Figura 39. Exemple de cinta transportadora de minerals. 

 

Les cintes de banda o rodets són elements auxiliars de les instal·lacions. La seva missió és la de 

transportar un producte d’una forma determinada i regular el transport per conduir-lo a un punt 

determinat. Normalment són elements que funcionen de forma autònoma, intercalats a les línies 

de producció i que sovint no necessiten un operari que manipuli directament la cinta. 

 

La creació de les cintes transportadores genera una millora molt important als processos 

productius. Al ser un disseny bastant simple es poden crear infinits tipus per tot tipus de procés, 
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des de la caixa de pagament d’un supermercat fins a una industria dedicada a la mineria. Inclús 

per transportar tot tipus de productes com per exemple materials naturals o les persones als 

aeroports. L’ús d’aquestes maquines millora el temps de producció i fa mes econòmics els 

processos de mà d’obra. 

 

 
Figura 40. Exemple de cinta transportadora de persones. 

 

Pel disseny de la màquina del projecte es necessita una cinta horitzontal per utilitzar-la en el 

procés de tallat, pelat i rentat. Principalment, es parla d’una cintat transportadora amb una banda 

metàl·lica d’acer inoxidable, ja que s’està utilitzant un procés on s’inclou aigua i també 

productes alimentaris. 

 

Es tracte d’una cinta amb un disseny simple, perfecte per un transport de poca càrrega. Gracies 

a la seva simplicitat, existeixen nombroses empreses dedicades a fabricar aquestes malles 

metàl·liques en qualsevol mida que el client demani. 

 

Per explicar les parts generals d’una cinta transportadora, es mostra un esquema d’una cinta 

horitzontal de PVC que és molt semblant a un mecanisme amb malla metàl·lica, on es poden 

destacar els seus elements principals així com les seves funcions: 

 

 
Figura 41. Parts d’una cinta transportadora model. 
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A: El motor és l’encarregat de donar força al procés perquè pugui funcionar. Aquest fa girar un 

rodet col·locat a l’extrem de la cinta. Aquest està en contacte amb la cinta de PVC, gràcies a la 

fricció entre els dos es comença a produir moviment a la cinta. 

 

En el cas d’incorporar una malla metàl·lica, els tambors funcionen com si es tractessin 

d’engranatges amb la malla com a cadena. A diferència de les cintes de PVC aquí no hi ha un 

moviment per fricció, sinó per engranatge. 

 

B: La cinta és l’encarregada de transportar els productes d’una punta a una altra, gràcies al 

moviment del motor. En aquest cas es tracte d’una cinta de PVC. 

 

C: Al tractar-se d’un procés amb aigua l’estructura ha d’estar dissenyada amb acer inoxidable 

per evitar la corrosió. Es tracte d’una estructura lleugera i resistent. La part estructural pot 

canviar segons es necessiti incorporar a un tipus de màquina o procés concret. També es poden 

incloure estructures inferiors per a regular l’altura o inclús moure la cinta amb rodes. 

 

D: Aquesta part s’encarrega de donar tensió a la cinta per un bon funcionament. La tensió és 

molt important perquè es produeixi un bon funcionament de la cinta. Generalment, en aquest 

tipus de cintes els tensors solen ser manuals i es tensen normalment accionant un cargol o 

afluixant-lo. 

 

1.8.3.2. Disseny de la cinta transportadora 

 
Abans d’escollir una cinta transportadora, s’han detallat un seguit de paràmetres dimensionals i 

funcionals per a determinar quina cinta transportadora del mercat és més adient per aquesta 

màquina. 

 

Parlant de mides, es tracte d’una cinta de 6 metres de llargada i aproximadament 1 metre 

d’amplada, amb una alçada de 90 cm per a poder treballar a sobre d’ella amb comoditat. 

 

Al treballar amb aigua i aliments, tota la cinta ha de ser construïda amb acer inoxidable per 

evitar problemes de corrosió. El motor ha de ser capaç d’arrossegar uns 100 kg de pes al llarg de 

tota la màquina. 

 

Un cop feta la recerca de la cinta transportadora, s’ha trobat una model de l’empresa 

MASKEPACK, situada a Esparraguera, que té una sèrie de productes que es poden implementar 

en la màquina de netejar hortalisses.  

 

Lògicament, aquesta empresa no ha proporcionat tots el plànols tècnics, però si els detalls que 

es necessiten per a construir la màquina. Les característiques més importants es poden trobar als 

seus catàlegs o bé per contacte telefònic. 

 

A continuació es detallen les característiques més importants que ha proporcionat el fabricant. 

 

· Longitud entre centres dels tambors ‘L’  = 6000 mm 

· Ample de la banda ‘A’     = 800 mm 

· Diàmetre del tambor motriu     = 100mm 

· Diàmetre del tambor tensor     = 100mm 

· Motorització       = Externa, 0,75 kW 

· Velocitat       = 2,5 a 120 m/minut 

· Bastidor       = Inoxidable 
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· Guies laterals       = Regulables 

· Carga màxima     = 500 kg 

· Peus        = Regulables  ±50mm. 

 

Per entendre una mica millor com és aquesta cinta transportadora, tot seguit es pot veure un 

plànol de la aportat pel fabricant: 

 

 
Figura 42. Plànol general de fabricant del tipus de transportadora. 

 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, no es tenen els plànols amb totes les dimensions exactes de la 

cinta transportadora. Per aquest motiu s’ha dissenyat un model semblant en 3D per a la 

realització de la màquina. 

 

Amb l’eina de modelatge en 3D del software Siemens UNIGRAPHICS NX 8.0 es poden 

explicar millor totes les parts de la cinta transportadora. 

 

Pel que fa a l’estructura, es tracte d’una cinta feta d’acer inoxidable amb unes potes regulables 

en alçada. La següent imatge mostra una aproximació de com serà. Cal destacar les cobertes de 

protecció que es col·locant a la cinta per evitar problemes de seguretat amb la malla metàl·lica. 

 

 
Figura 43. Modelatge 3D cint transportadora escollida. 
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Els elements de seguretat es col·locaran junt amb el fabricant, un cop acabada la resta de la 

màquina, per assegurar-ne el seu acoblament adient. Aquests elements de seguretat cobreixen el 

tambor d’engranatges i les parts laterals de la cinta tal i com es mostra a la següent figura. 

 
Figura 44. Elements de seguretat en la cinta transportadora. 

 

Perquè tot funcioni correctament, s’ha demanat al fabricant una petita modificació en la part 

central de la cinta, per incloure allà els tubs i canonades del sistema de neteja. A continuació, en 

la imatge es pot veure una aproximació de la modificació en l’estructura i l’absència de plaques 

protectores, ja que aquesta part central esta coberta per les portes. 

 

Aquesta modificació consta en una obertura en la part central, entre els límits de la xarxa 

metàl·lica. 

 

Figura 45. Modificació lateral en l’estructura de la cinta. 

 

Els eixos motrius son els encarregat de iniciar tot el procés. Al tractar-se d’una malla, els 

tambors motrius actuant com si es tractessin d’engranatges amb una cadena. Els dents del 

tambor s’introdueixen dins les ranures de la malla metàl·lica com es pot veure en la imatge 

següent. 
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Figura 46. Tambors motrius de la cinta transportadora. 

 

Pel que fa al motor, anirà col·locat de forma horitzontal en l’extrem d’entrada de la màquina, en 

al zona lateral amb orientació vertical superior per evitar que l’aigua pugui regalimar i espatllar-

lo. També incorporarà un variador de freqüència per poder modificar la velocitat de la cinta 

segons es cregui necessari. 

 

Hi ha una sèrie de cilindres de PVC que ajudant a aguantar la malla metàl·lica al llarg del seu 

recorregut. No se sap l’exactitud ni el nombre d’aquests cilindres, però en la imatge es pot veure 

una aproximació molt real. 

 

 
Figura 47. Cilindres sustentació de la malla. 

 

 

Hi ha una sèrie d’elements que no apareixen en el modelat 3D, com els peus regulables o els 

tensors de la malla metàl·lica. Tots aquests elements aniran incorporats a la màquina real. 

 

Pel que fa a la malla metàl·lica d’acer inoxidable, és l’element encarregat de suportar els 

aliments i fer-los moure. Aquesta malla facilita el rentat de les hortalisses gràcies a la seva 

separació entre filaments que permeten el pas d’aigua des de la part inferior en amunt, realitzant 

així un rentat total.  

 

Les seves dimensions són d’uns filaments de 2mm de diàmetre amb una separació de 10mm 

entre ells. 
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La part superior estarà a 10 cm de la part inferior. En aquesta separació és on s’inclouen els tubs 

de neteja. 

 

 
Figura 48. Detall malla metàl·lica de la cinta transportadora. 

 

1.8.4. Disseny del sistema de tall 

 

1.8.4.1. Discs de tall 

 

En base a la finalitat de la tasca a realitzar amb aquestes eines, hi ha un ampli mercat de tipus de 

discs, cadascun amb les seves propietats i aspectes que els caracteritzen i distingeixen dels 

altres. Es poden classificar segons el material a tractar: 

 

 Metall o acer inoxidable 

 Plàstic  

 Alumini 

 Pedra  

 Fusta 

 Aliments 

 

 
 Figura 49. Discs de tall. 

 
Aquestes eines tenen la particularitat de treballar de manera que el tall que proporcionen és 

constant, aportant continuïtat de treball i millorant la producció o el tractament del tall.  

Algunes de les generalitats de les eines de tall circular són: 

 

 Geometria circular, aportant continuïtat de tall en la zona de treball a mesura que 

avança el producte a tractar 

 Materials de fabricació amb propietats mecàniques i físiques variades, adequades a les 

necessitats de treball i a les situacions que estaran sotmeses les eines. 

 Ampli ventall d’opcions d’aplicació i adaptació en diverses maquinàries. 

 Amplia varietat de dimensions i angles de tall. 
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1.8.4.1.1. Eina escollida 

 

L’eina escollida per ser utilitzada en les tasques de tall de la màquina es tracta d’un disc de tall 

per treballar qualsevol tipus d’aliment. En aquest cas, les hortalisses, com un producte tou i fàcil 

de treballar.  

 
Figura 50. Exemple de discs de tall 

 

El fabricant de l’eina és una casa comercial italiana, RASSPE BLADES-KLINGER. Aquesta 

empresa s’encarrega de fabricar discs de tall de tercera generació en acer inoxidable. Tenen la 

propietat de estar fabricades en dos nivells diferents, per reduir la superfície de la fulla en 

contacte evitant friccions innecessàries, i assegurant-se que la part que no participa al tall 

sempre romangui neta. A més a més, amb l’acabat “final de espejo” s’aconsegueix: 

 

- Una millora addicional en quant a neteja. 

- Alta resistència al desgast i l’efecte abrasiu. 

- Alta protecció contra la corrosió. 

- Baix coeficient de fricció. 

- Normativa de toleràncies ISO 2768. 

El plànol següent mostra amb detall la geometria de l’eina i una taula amb les característiques 

principals: 

 

 
Figura 51. Full de catàleg del disc de tall escollit. 
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 1.8.4.2. Mecanisme 

 

Per moure aquest mecanisme de tall, la transmissió emprada serà de politges i corretja, aquesta 

de dentat en per doble cara. La finalitat és fer girar els dos eixos fixats als discs de tall en sentit 

oposat, per això se situaran tres politges dentades: una per funció de tensat, i les dues restants 

unides a l’eix de cada disc.  

 

El motor té unes prestacions molt baixes, ja que només ha de proporcionar moviment de rotació 

sense una gran força ni parell motor a efectuar.  

 
Figura 52. Motor escollit pel sistema de tall 

 

L’escollit és fabricat per la casa ELEKTRIM, model EM63B-4, on les característiques de 

catàleg més apropiades apareixen a continuació. 

 

 

 

Figura 53. Full catàleg prestacions motor sistema de tall. 

 

Com es pot apreciar a la taula, les prestacions són baixes. Això afavoreix al consum elèctric de 

la màquina. Respecte el model de motor antic, s’ha incrementat en certa mesura les prestacions 

a causa de que els discs són de major mida, ja que es vol aporta un coeficient de seguretat per 

evitar que s’encalli el sistema de tall. El plànol següent mostra les dimensions del motor: 
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Figura 54. Plànol catàleg amb dimensions motor. 

 

A excepció del plànol superior del motor, l’eix de sortida canviarà a causa de la distribució del 

mecanisme. Aquest nou eix, de 100 mm de longitud i sense xaveta, serà fabricat i instal·lat per 

la mateixa empresa que fabrica el motor, sota demanda prèvia. 

 

En quant als elements de moviment, s’instal·laran tres politges dentades subministrades per 

l’empresa DINAMICA DISTRIBUCIONES S.A, model “Positive Drive-Pd” 15 H fabricats en 

acer. La taula següent mostra les dimensions, junt amb el plànol. 

 

 
 

 

Figura 55.Plànol i dimensions politges dentades sistema de tall. 
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Per a que el sistema de corretja tingui la tensió necessària per garantir un funcionament òptim, 

s’ha d’incorporar un tensor automàtic amb politja dentada de les mateixes prestacions que les 

escollides. El subministrador d’aquest element és l’empresa ROSTA, i el model el SE-F 38.  

 

 
Figura 56. Tensor automàtic de corretja. 

 

Les dades d’esforç són molt bones ja que suporta una força de 1500N (100kgf) en concepte de 

tensió, i com a reacció s’obté un parell motor de 145 Nm. 

 

La corretja és l’element més important de transmissió de moviment. Està fabricada per la 

companyia ABINA S.L, com model de Texrope DF de dimensions particulars segons el sistema 

d’aplicació. El requisit és que sigui de dentat de doble cara, amb perfil STB (perfil helicoïdal). 

El motiu és la distribució de politges, per tensat i inversió de sentit de rotació.  

 

  

 
Figura 57. Model de corretja, perfil i dimensions. 

 

El model escollit és exactament el 850 H, amb una longitud de 2159,0 mm i 170 dents. Aquest 

model s’acobla perfectament a les politges dentades, ja que està fabricat per aquesta finalitat, 

amb una amplada de corretja i de politja de 25,4 mm. 

 

Els eixos seran fabricats sota plànols, en alumini, per la casa HEPCOMOTION, la qual té 

distribuïdor a Barcelona. S’hauran de demandar dues mesures d’eix, amb superfície totalment 

llisa.  

 

 

 
Figura 58. Model d’eix. 
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El complement que aporta rotació quasi sense fricció és el rodament lineal de boles de la sèrie 

ISO 1, fabricat pel GRUP SKF. Aquest té la propietat de ser inserit a l’estructura, practicant un 

forat de diàmetre menor per que quedi clavat.  

 
Figura 59. Model de coixinet lineal de boles. 

 

Està conformat en una gàbia de plàstic amb segments de rodament d’acer endurit pel guiat de 

conjunt de boles, tancat amb els corresponents retens. Amb les següents dimensions, sota la 

norma ISO 10285, s’ha escollit el model LBBR 20-2LS/HV6. 

 

 

 

Figura 60. Plànol, dimensions i condicions de coixinet. 

 

 

1.8.4.3. Disseny i funcionalitat del mecanisme 

 

Una de les funcions principals de la maquina es realitzar un tall de les fulles de les hortalisses. 

Aquest és un aspecte molt important de cara a la seva posterior venta. 

Aquesta part de la maquina s’ha dissenyat de forma molt semblant a com ja s’utilitzava en la 

maquina model antiga.  

 

En la fotografia del sistema de tall antic es pot veure com es tracta d’un funcionament de 

transmissió per politges molt simple. Aquestes tenen el mateix diàmetre, per tant, no es 

necessari realitzar càlculs per saber que la velocitat giratòria dels discs de tall serà la mateixa de 

sortida que la que proporciona el motor. 
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S’ha treballat el modelat 3D d’un exemple molt similar i adequat al que serà el sistema de tall.  

 

 
Figura 61. Sistema de tall complet. 

 

Una de les noves idees és incorporar una caixa amb el motor dins de l’estructura. A la part  

lateral de la caixa es realitzarà un orifici rectangular amb una reixa per poder refrigerar el motor 

i que sigui abatible per poder obrir i tenir-hi accessibilitat.  

 

L’única modificació seran els suports que s’hauran de incorporar uns de nous per aconseguir 

que els discs de tall estiguin en la posició exacte. 
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Figura 62. Vista en alçat del modelat del sistema de tall. 

 

La distribució dels engranatges permet que els dos discs de tall girin en sentits oposats, fent que 

les hortalisses sempre es tallin pel mateix punt i en la mateixa direcció. 

 

El tensor permet tenir tensada la corretja i així poder donar sempre la màxima velocitat de tall i 

una  bona eficiència al sistema. 
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Figura 63. Sistema de tall complet aïllat de l’estructura. 

 

Així doncs, aquest sistema tallarà les fulles sobrants de les hortalisses, un sistema que ja 

incorporava la màquina model, però amb un bon rentat de cara. 

 

 

1.8.5. Disseny de subjecció 

 

La corretja de subjecció de la nova màquina de netejar hortalisses és un sistema totalment nou i 

innovador. Aquest sistema és completament diferent al de la màquina model.  

 

Encara que el mecanisme d’agafament de la màquina model es podria adaptar perfectament al 

nou disseny, s’ha volgut incorporar un sistema nou per l’agafament de les hortalisses. 

 

Hi ha varis motius per a realitzar aquest nou sistema; un d’ells és conseqüència de no necessitar 

una força molt gran d’agafament de l’hortalissa. En el cas de la màquina model, no existia cap 

tipus de cinta transportadora en la part central, és a dir, el porro anava totalment penjat i només 

subjectat per la corretja. 

 

En el cas de la nova màquina, la cinta transportadora té una longitud constant en tot el 

recorregut de la maquina i s’inclouran noves hortalisses d’un pes molt menor al dels porros. Per 

això, no cal aplicar una tensió com la que s’utilitzava anteriorment. 
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 1.8.5.1. Elements 

 

L’element escollit per inserir-hi en el sistema de tensat és un rodet proporcionat pel fabricant 

INTERROLL. El model és per zona humida de la sèrie 1500 per transportadores, fabricat en 

acer inoxidable, amb tapes als extrems a pressió per aportar-li tancament.  

 

 
Figura 64. Model de rodet cilíndric escollit. 

 

El recobriment és de polipropilè, superfície que estarà en contacte amb la cinta. Algunes dades 

tècniques són: 

 

 
Figura 65. Taula catàleg model de rodet escollit. 

 

És molt important saber que aquest sistema, a contrapartida del sistema antic, permetrà abaratir 

els costos de la màquina. 

 

1.8.5.2. Disseny i funcionalitat de la corretja de subjecció 

 

Aquest nou sistema anirà incorporat a la cinta transportadora, un cop aquesta hagi sigut 

muntada. Aquest mecanisme d’agafament utilitza una banda de cautxú sintètic i uns suports 

d’acer inoxidable extrets dels talls sobrants de la xapa utilitzada en l’estructura. 

 

En la figura següent es pot comprovar que el sistema d’agafament consisteix en una banda  

col·locada al llarg de tota la cinta transportadora, que està sustentada per uns suports dissenyats 

per aixecar-la i poder manipular els aliments. 
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Figura 66. Modelat 3D de la cinta transportadora i el sistema de subjecció. 

 

Aquesta banda de cautxú sintètic utilitzarà el moviment giratori de la cinta per així poder 

moure’s a la mateixa velocitat que la malla metàl·lica i acompanyar a l’hortalissa en tot el 

recorregut. 

 

Lògicament, al treballar amb aigua es pot produir un lliscament que impedeix que la cinta giri 

juntament amb la malla. Per això, aquesta es fabricarà especialment per la màquina: la banda 

incorporarà  unes ranures a la part inferior en contacte amb la malla metàl·lica perquè els petits 

filaments de la s’acoblin a la cinta com si es tractes d’un engranatge. 

 

 
Figura 67. Detall de la banda acoblada a la malla metàl·lica. 

 

Totes les parts d’aquest nou sistema són totalment diferent. La següent imatge pertany al 

sistema d’agafament a l’entrada: 
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Figura 68. Zona d’entrada del sistema de subjecció. 

 

Un cop la banda retorna per la part inferior de la  cinta, el primer suport aixeca la banda creant 

un espai on l’operari incorporarà l`hortalissa de la forma desitjada. Quan l’hortalissa hagi sigut 

col·locada, a mesura que avanci la malla metàl·lica, l’hortalissa quedarà atrapada entre la malla 

i la banda de cautxú sintètic, creant així una subjecció suficient al llarg del recorregut.  

 

Els suports seran construïts en un taller segons les cotes donades al projecte i amb les xapes 

d’acer inoxidable que han sobrat de l’estructura. La seva principal funció és aixecar la cinta i 

tensar la corretja, per això serà necessari incloure uns rodaments que giren amb el moviment de 

la banda. 

 

 
Figura 69. Detall de suport de subjecció. 
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La banda te una longitud aproximada de 13,75 metres. Lògicament, per incloure aquesta banda 

és necessari crear uns tensors que aniran col·locats al principi de la cinta transportadora i just 

després de la neteja de l’hortalissa. Aquest petit mecanisme consta d’una platina foradada per on 

passarà el cargol encarregat d’empènyer els dos eixos que estan units a la platina i al rodament. 

 

Dins del suport s’inclou una femella, soldada al suport, que permet que es pugui cargolar el 

tensor i que el rodament pugui avançar al llarg de la guia.  

 

El suport del sistema de la cinta transportada no toca en cap moment la malla metàl·lica per 

evitar problemes de funcionament. Per això, s’han realitzat unes simulacions gràfiques amb el 

mateix software per comprovar que no produirà cap problema de funcionament. 

 

Una altre aspecte a destacar dels suports són els forats de la part exterior que permetran 

introduir o extreure el coixinets per el seu manteniment. 

 

Els suports aniran soldats a la part lateral de l’estructura de la maquina tal i com s’ha soldat 

l’estructura ja que la cinta transportadora també es  d’acer inoxidable. 

 

 

 
Figura 70. Detall de col·locació del suport i del tensor de la corretja amb forats. 

 

Hi ha un suport que es totalment diferent a la resta d’accessoris. Aquest element es el que va 

col·locat just abans de l’entrada de l’hortalissa a l’estructura, concretament el de la següent 

figura. 
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Figura 71. Detall suport previ a la zona de neteja i tall. 

 

Com es pot veure a la figura, va agafat a l’estructura i esta totalment aixecat. Això es perquè un 

cop col·locada l’hortalissa, part de les fulles quedaran fora de la cinta transportadora. Això 

significa que si aquest suport estigués soldat com els altres, l’hortalissa no podria avançar i no 

funcionaria el sistema. 

 

A més a més, s’han incorporat uns arrodoniments a la part inferior per facilitar que les 

hortalisses s’introdueixin fàcilment entre la malla metàl·lica i la banda. 

 

Un cop finalitzada la neteja de l’hortalissa, en la part de sortida de la màquina es repetirà el 

mateix procés, per aixecar la banda i poder extreure les hortalisses ja netes. 

 

Les cotes dels suports del sistema seran en funció de les dimensions de la cinta transportadora, 

ja que no es tenen les mesures especifiques de la cinta transportadora.  

 

 
Figura 72. Zona de sortida del sistema de subjecció. 
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1.8.6. Disseny del sistema hidràulic 

   

1.8.6.1. Bomba hidràulica 

 

Una bomba hidràulica es una maquina utilitzada per moure diferents tipus de fluid. La bomba 

hidràulica es tracte d’una maquina que transforma l’energia normalment mecànica en energia 

hidràulica del fluid que es mou.  

 

La bomba s’encarrega de moure els líquids o gasos d’una pressió baixa a una alta pressió i 

supera així, la diferència de pressió mitjançant treball físic al sistema. Les bombes de gas 

s’anomenen compressors de gas, en aquest cas no estaríem parlant d’hidràulica sinó de 

pneumàtica. Les bombes hidràuliques treballen fen servir una sèrie de forces mecàniques per 

impulsar el fluid mitjançant l’elevació física o per la força de compressió. 

 

 
Figura 73. Model de bomba hidràulica. 

 

El fluid pot tractar-se de gas, líquid o be d’una mescla de líquids i sòlids com per exemple el 

formigó en una de les seves etapes o la pasta de paper. Quan s’incrementa l’energia del sistema, 

s’augmenta la pressió, la velocitat i també l’alçada. Totes aquestes característiques estan 

relacionades amb el principi de Bernoulli. 

 

Generalment una bomba s’utilitza per crear una major pressió al fluid del sistema, o bé, 

incrementar l’altitud d’aquest. 

 

 

1.8.6.1.1. Tipus de bombes 

 

Per classificar les bombes hidràuliques s’utilitza la tipologia basada en el principi del seu 

funcionament i la disposició dels seus elements impulsors. 

 

Les bombes dinàmiques són aquelles que generen energia de forma continuada per 

incrementar les velocitats dels fluids dins de la màquina. Es poden dividir en els següents tipus: 

 

 Bombes centrífugues: són les més utilitzades a la indústria pel seu disseny senzill i el 

seu baix cost. Aquestes màquines disposen d’un disc rotatori denominat impulsor o 

rodet, que tenen uns àleps que giren dins de la carcassa metàl·lica. Aquesta bomba 

aprofita la força centrífuga per augmentar l’energia cinètica del fluid que després es 

transformarà en pressió, segons el disseny de la carcassa. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Treball_f%C3%ADsic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Compressor
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 Bombes centrífugues de voluta: la majoria de les bombes són de voluta. Es poden trobar 

com bombes horitzontals, verticals, simples o múltiples passos amb un ampli rang de 

fluids. La carcassa té forma d’espiral o voluta i transforma l’energia de velocitat en 

pressió estàtica. 

 

 Bombes centrífugues de difusor: són aquelles bombes que tenen uns àleps estacionaris 

que dedueixen a l’impulsor de tal forma que donen una orientació al fluid, transformant 

l’energia de velocitat en energia de pressió. 

 

 Bombes centrífugues de flux mixt: es caracteritzen perquè la descàrrega és una mescla 

de flux axial i radial. 

 

 Bomba centrífuga de flux axial: el flux axial,  desenvolupa la major part de la seva 

càrrega per acció de l’elevació de les aletes que són generalment verticals. Són 

adequades per càrregues baixes i grans capacitats. 

 

 Bombes de turbina: és una bomba utilitzada per a líquids clars, que poden ser 

horitzontals o verticals. Són de baixa i mitjana capacitat amb una alta càrrega. El líquid 

passa a través de la carcassa per una sèrie d’àleps fins que és impulsat a la descàrrega. 

 

Les bombes de desplaçament positiu son aquelles que mostren una relació directa entre els 

moviments del elements bombejats i la quantitat de líquid mobilitzat. Es poden dividir en els 

següents tipus: 

 

 Bombes recíproques de vapor: són aquelles en la que un èmbol o pistó desplaça un 

volum de fluid en cada cursa. El principi bàsic de la bomba alternativa és que un sòlid 

desplaçarà un volum igual al líquid. 

 

 Bombes recíproques de potència: és una bomba de velocitat constant, per un motor 

constant i de capacitat quasi constant. Els seus èmbols i pistons es mouen per mitja d’un 

cigonyal, a través d’una força motriu externa. 

 

 Bombes de diafragma: la bomba de diafragma és un element flexible, com un element 

de desplaçament. Aquest es pot moure per un moviment excèntric o un líquid de 

bombeig secundari. No requereix sallents dinàmics, perquè el mecanisme d’impulsió 

està completament aïllat del fluid bombejat pel diafragma. El principal problema que 

presenten és el de la curta vida útil del diafragma i el seu alt risc de ruptura. Els costos 

de manteniment solen ser elevats. 

 

 Bombes rotatives: en les bombes rotatives el desplaçament del líquid es produeix per 

rotació d’una o més peces mòbils en l’interior d’una carcassa. La velocitat de gir és 

d’unes 500 rpm, proporcionant al líquid pressions mitjanes. Poden bombejar líquids que 

no incorporin sòlids abrasius, encara que estan especialment indicades per a utilitzar 

fluids viscosos. 
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1.8.6.1.2. Bomba escollida 

 

A partir dels càlculs hidràulics, de la distribució del sistema i dels resultats obtinguts, es 

procedeix a cercar el model més apropiat per complir amb els requisits. Es tracta de triar la 

bomba correcta que sigui capaç de donar el punt de funcionament concret.  

 

Per això, s’ha acudit al fabricant de bombes GRUNDFOS España S.A, els quals proporcionen 

un programa de selecció de bombes molt acurat, capaç de introduir totes les característiques 

necessàries dins del seu ampli ventall de productes i aplicacions. 

 

  
Figura 74. Model de bomba hidràulica escollit. 

 

Aquesta és el model CME3-2 (A-R-I-E-AQQE), una bomba centrífuga d’aspiració axial compacta, 

horitzontal i multi-etapes amb descàrrega radial. Totes les peces de la bomba destinades al 

contacte amb l’aigua són d’acer inoxidable AISI 304, segons la norma DIN W.-Nr. 1.4301. El 

tancament mecànic és de junta tòrica i no equilibrat. La connexió amb les canonades d’entrada i 

sortida es fan mitjançant rosques de canonada Whitworth internes (ISO 7/1). Per tal d’acoblar 

les canonades que ja es seleccionaran, caldrà instal·lar-hi dues connexions roscades i amb un 

extrem vàlid per soldadura.  

 

Pel que fa al motor, és síncron d’imants permanents d’estructura trifàsica, amb refrigeració per 

aire. El motor ja inclou un convertidor de freqüència i un controlador PI a la caixa de 

connexions, aspecte que permet controlar la velocitat del motor adaptant el rendiment a un 

determinat sistema.  

 

Un aspecte a tenir en compte serà la col·locació de la bomba en la zona de treball on es situarà 

la màquina, per això és important tenir present les mesures del producte. A continuació es poden 

veure els plànols de la bomba que l’empresa ha proporcionat en el document de comanda (totes 

les mesures estan en mil·límetres):  
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Figura 75. Plànol de catàleg de la bomba escollida. 

 

El més important de la bomba són les prestacions hidràuliques que aporti, ja que ha de complir 

uns requisits de treball, així que s’ha buscat el punt de funcionament estimat dins de les corbes 

característiques de la bomba. 

 

 
Figura 76. Gràfica d’alçada manomètrica/cabal de la bomba i punt de funcionament. 
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Com s’aprecia detalladament en el gràfic, l’alçada manomètrica és de 14,9 m.c.a i el caudal és 

de 3,366 m
3
/h. La bomba esta destinada a treballar amb aigua freda a 20ºC i a una pressió 

màxima de 16 bars, aspecte que cobreix perfectament el màxim estimat de 14,04 bars. 

 

Totes les especificacions tècniques són aprovades i satisfactòries per la selecció de la bomba. 

(Tots els detalls i especificacions tècniques apareixen a l’annex de catàlegs). 

 

En la posada en pràctica del sistema i assegurar la pressió desitjada, així com el control de 

variacions en aquesta, s’instal·larà un manòmetre a la sortida de la bomba. Això servirà per 

detectar problemes i la neteja es deficient per la poca pressió o si aquesta s’eleva massa, posant 

en perill la instal·lació en general. 

 

 
Figura 77. Model de manòmetre a instal·lar. 

 

Per últim, cal instal·lar un filtre de partícules just després de la bomba, proporcionat pel mateix 

fabricant dels broquets. El model és el filtre de línia ALSF1.  

 

 
Figura 78. Model escollit de filtre de partícules. 
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La bona relació entre la superfície d’entrada i la superfície filtrant aporta una gran eficiència de 

funcionament. A més, la seva estructura interna obliga al fluid a assolir un moviment de remolí 

distribuint les impureses de manera uniforme a tot l’element filtrant, portant les partícules 

sòlides al fons de la copa i reduint així les intervencions de manteniment. 

 

Els graus de filtració són de 50µ en amunt, fins a una pressió de treball de 30 bars. Els 

diàmetres d’entrada i sortida són adients a les canonades escollides, i la vàlvula de descàrrega 

pel manteniment i neteja del filtre és d’esfera manual. 

 

1.8.6.2. Canonades i accessoris 

 

En un sistema hidràulic, sigui quin sigui el fluid de treball, intervenen elements fonamentals 

com les canonades i el accessoris pertinents, que generen una configuració òptima  i adequada a 

les necessitats i finalitats estimades. 

 

Depenent del tipus de fluid (líquid o gas) i les condicions en les qual es troba, s’utilitzen una 

varietat de conductes o una altra.   

 

En el cas de fluid gasós (vapor, combustible, etc.), les canonades i els sistemes estan sotmesos a 

pressió, generalment (excepte aquells conductes que siguin d’extracció de gasos o ventilació). 

Això implica la instal·lació d’una canonada suficientment resistent a segons quines pressions. 

Els accessoris solen ser rellotges de pressió, vàlvules d’escapament i accessoris de bifurcació i 

desviació de fluid, per aconseguir una distribució adequada. 

 

 
Figura 79. Exemple de circuit de canonades de gas. 

 

Per altra banda, en fluid líquid (aigua, oli, combustible, etc.) es pot tenir configuracions 

sistemes a pressió o de transport únicament. Pel cas de pressió, els tubs hidràulics formen part 

principalment del sistema, junt amb els accessoris, amb unes similars característiques als altres 

sistemes a pressió. Pel que fa a transport, es troben sistemes de desguàs, on la canonada 

simplement ha de complir les característiques de funcionalitat bàsica, o pel transport de fluid, on 

intervenen aspectes rellevants fonamentals pel bon tractament, com les velocitats, les pèrdues de 

càrrega, etc. 
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Figura 80. Exemple de circuit de canonades d’aigua. 

 

En el cas de la màquina dissenyada, el fluid de treball serà aigua a pressió d’entre 5ºC i 20ºC. 

Per obtenir unes bones condicions de treball, l’ideal és instal·lar tub hidràulic compost d’acer 

inoxidable, ja que les prestacions que dóna aquest material amb l’aigua són essencials pel 

manteniment i aporta unes condicions òptimes.  

 

El subministrador d’aquest material és l’empresa ALACER MAS S.A, situada a Parets del 

Vallès (Barcelona). Per escollir el model de canonada i les característiques, s’han partit dels 

càlculs hidràulics i de les prestacions necessàries.  

 

Canonada SHEDULE sense soldadura 

 

- Tub fabricat segons ASTM-312 (ANSI B 36.10-B36.19) EN 10217-7. Aquest tipus de 

fabricació serveix en medis de corrosió, com és l’aigua en aquest cas.  

- Acer inoxidable de qualitat és austenítica del tipus 304-L. 

- Toleràncies segons A-312/H995 

- Pertanyent a certificat de qualitat EN 10204/3.1.B o DIN 50049. 

- Les dimensions han estat estandarditzades per la ANSI, on apareixen els diàmetres 

nominals i exteriors, espessor i pes per unitat de longitud. 

 

 
Figura 81. Tipus de tub hidràulic inoxidable escollit. 
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A continuació es mostra una taula amb les dimensions del model escollit: 

 

 

 

 
Taula 3. Catàleg de característiques de tub hidràulic escollit. 

 

S’utilitzarà un diàmetre nominal de 1” per tota la configuració, a excepte del tram de neteja de 

l’arrel i el tram final dels últims dos broquets, on el diàmetre serà de 1/2”, ja que es necessita 

una major velocitat interna de fluid per millorar les condicions de treball. 

 

Pel que fa als accessoris, es tenen de diferent tipus. Tots són de desviació de fluid i bifurcació 

de cabal de treball. Aquest material també és fabricat i subministrat per la mateixa empresa de 

tub hidràulic. Segons la distribució es requereix de: 

 

Colze SK 

 

- Fabricat per soldar segons ASTM-403WP-S (ANSI B-16.9). Les aplicacions són les 

mateixes que la canonada SHECULE. 

- Acer inoxidable de qualitat 304-L 

- Pertanyent a certificat EN 10204/3.1.B o DIN 50049. 

- Toleràncies amb diferències admissibles en el diàmetre i excentricitat de ±1,0% i de 

l’espessor de ±12,55%. 

 

 

 
Figura 82. Tipus de colze inoxidable escollit. 

 

La taula següent mostra les dimensions de l’accessori escollit: 
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Taula 4. Catàleg de característiques de colze escollit. 

 

Ja que la canonada és de 1” nominal, els accessoris s’han d’ajustar a aquestes dimensions. Pel 

que fa al colze de 45º que es requereix, i al veure que no es una peça que es subministri per 

catàleg amb facilitat, simplement s’obtindrà un colze de radi llarg i es tallarà per la meitat, 

justament a 45º.  Serà feina del mateix taller encarregat de construir l’estructura el que deixarà 

un bon acabat final, polit i preparat per la seva instal·lació. 

 

L’altre accessori requerit són les bifurcacions del tipus T. Tot seguit es mostra l’element 

requerit en la distribució: 

 

T iguals SK i T amb reducció SK 

 

Les característiques d’aquests dos accessoris són les mateixes que les del colze SK: 

- Fabricat per soldar segons ASTM-403WP-S (ANSI B-16.9). Les aplicacions són les 

mateixes que la canonada SHECULE. 

- Acer inoxidable de qualitat 304-L 

- Pertanyent a certificat EN 10204/3.1.B o DIN 50049. 

- Toleràncies amb diferències admissibles en el diàmetre i excentricitat de ±1,0% i de 

l’espessor de ±12,55%. 

 

 
Figura 83. Tipus de TE inoxidables escollides. 

 

 

La següent taula mostra les dimensions de la T igual escollida: 

 

 

 
Taula 5. Catàleg de característiques de TE escollida. 
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El diàmetre torna a ser el mateix de la canonada general del sistema.  

 

Pel que fa a la T amb reducció: 

 

 

 
Taula 6. Catàleg de característiques de TE amb reducció escollida. 

 

Per últim, l’accessori més especial és la bifurcació tipus Y a 45º en direcció el fluid. Consultant 

el catàleg del mateix fabricant, no apareix aquest model en concret, solament les esmentades i 

escollides anteriorment. Per això, fent una consulta directe amb el departament de material i 

subministrament s’ha pactat que es pot fabricar la peça sota encàrrec, amb exactament les 

mateixes característiques i prestacions que les bifurcacions del tipus T esmentades anteriorment. 

L’únic inconvenient és el temps d’adquisició i el cost un tant per cent més encarit.  

 
Figura 84. Tipus de Y inoxidable escollida. 

 

1.8.6.3. Broquets 

 

Els broquets són els components finals del sistema hidràulic encarregat de netejar les 

hortalisses. Aquests broquets estan localitzats en les canonades del sistema d’aigua i la seva 

funció és aplicar-hi una sortida amb una velocitat, cabal, angle d’atac  i mida de gota d’aigua 

determinats. 

 

El broquet transforma l'energia total d'un líquid en energia cinètica. Aquesta última és utilitzada 

per descompondre el líquid en petites partícules i distribuir-lo uniformement d'acord amb la 

manera desitjada. 

 

En certs casos, l'energia cinètica és utilitzada per concedir al líquid una major penetració. En 

altres, el filtre permet obtenir un cabal variable en funció de la pressió, la qual es pot calcular 

fàcilment gràcies a les taules del catàleg. 
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Figura 85. Model de diferents broquets del mercat. 

 

  

1.8.6.3.1. Fabricant dels broquets 

 

El fabricant escollit per adquirir els broquets es tracta de l’empresa EUSPRAY. Aqueta empresa 

de localització mundial és líder en la producció de broquets d’ús industrial i agrícola. Com 

Espanya és un país amb una bona producció agrícola, l’empresa té diferents distribuïdors al 

territori nacional. 

 

Un dels distribuïdors es troba concretament al municipi de Sant Joan Despí. Per a conèixer molt 

més i millor el món dels broquets, es va concertar una visita personalitzada per tenir una opinió 

d’un professional del sector, que va indicar quines mesures adoptar i quins paràmetres s’han de 

tenir en compte. A més a més, es va fer entrega de material pel seu estudi en aquest projecte. 

 

1.8.6.3.2. Elecció dels broquets 

 

Un cop realitzat l’estudi de la pressió a utilitzar per a netejar cada hortalissa, s’ha de definir quin 

broquet s’ha d’utilitzar. Les conclusions de l’estudi de pressions van determinar dos rangs de 

pressions molt diferenciats: el primer rang es tracta per la neteja de els alls tendres i les cebes. 

La pressió a utilitzar és de 5 bars; mentre que el segon rang de pressions és per a la neteja de 

porros. En aquest cas, tal com a demostra l’estudi, es necessiten uns 15 bars de pressió. 

 

Pels dos rangs anteriors s’utilitzaran uns broquets de ventall, de raig pla, per a la seva òptima 

neteja. El broquet necessari per netejar totes les hortalisses ha de complir les pressions 

desitjades pels dos rangs de neteja. 

 

Un cop presentats els resultats dels estudis al fabricant, EUSPRAY va recomanar de fer servir el 

broquet  1/4 MC3E.  

 

A continuació es pot veure una imatge del broquet en qüestió i un petit pla orientatiu: 
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Figura 86. Model de broquet escollit. 

 

Aquest broquet pot treballar entre pressions de 1 a 30 bars. Aquesta característica la fa ideal per 

a la seva utilització en la màquina. Pel que fa el seu cabal, depèn de la pressió en la que es 

treballi que consumirà més o menys aigua.  

 

En la següent taula es pot veure les característiques d’aquest broquet depenen a la pressió en la 

que es treballa. Aquestes dades han sigut aportades per el fabricant. 

 

 

Tipus                                 Pressió (bar) 

1/4” MC3E-03 
⌀ (mm) 

1.01 

5  10  15  

Cabal (l/min) 

1.5 2.1 2.55 

Taula 7. Catàleg de prestacions del broquet escollit. 

 

La seva instal·lació es molt senzilla ja que el seu roscat encaixa perfectament en el porta 

broquets del mateix fabricant. El model escollit és el ZFAS de ½” a ¼” i de 1” a ¼”. 

 

 
 

Figura 87. Model d’abraçadora escollida. 
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Tipus Unió sortida Canonades 
Orifici a 

practicar 
Dimensió L Dimensió D 

½” x ¼” 

1” x ¼” 
¼ F 

⌀ 1/2” 

⌀ 20-22 mm 
7 mm 50 mm 40 mm 

⌀ 1” 

⌀ 30-35 mm 
7 mm 60 mm 46 mm 

Taula 8. Catàleg de dimensions de l’accessori escollit. 

 

La seva instal·lació és molt senzilla, ja que tan sols requereix practicar un forat a la canonada 

per introduir aquest accessori, i roscar una part de la peça amb l’altre per que quedi fixat. Per 

complementar el funcionament d’aplicació de fluid, s’inclourà un últim accessori que donarà 

l’habilitat de poder enfocar i encarar l’angle d’atac. El model mencionat és ISNODAP1M1F.  

 

 
Figura 88. Model de regulació d’angle d’atac. 

 

 

Amb això es completa el sistema d’expulsió de fluid. La imatge següent mostra aquest petit 

conjunt que completa el joc per l’emissió de l’aigua.  

 

 
Figura 89. Model complet d’elements pel broquet. 
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1.8.6.4. Disseny i funcionalitat del sistema de neteja 

 

Els sistema de neteja és la part mes important de la màquina. Sense un sistema com aquest amb 

un bon disseny no es podrien netejar les hortalisses tal com es vol fer. 

 

Aquest sistema inclou tres parts molt importants: les canonades, els broquets i la bomba 

hidràulica. 

 

Aquest sistema té com a missió netejar tots els tipus d’hortalissa de forma eficient i amb un 

consum d’aigua controlat. En cada tipus de rentat entren molts factors en joc: tot depèn de 

l’estat en el que es troben les hortalisses, ja que depenent de l’època de l’any poden ser més o 

menys brutes o poden tenir unes dimensions totalment diferents. 

 

Les canonades segueixen la normativa ASTM270. Aquesta normativa americana descriu un 

tipus d’acer inoxidable per aplicacions de sanitat, material escollit per treballar en bones 

condicions d’higiene. 

 

1.8.6.4.1. Distribució de les canonades 

 

La distribució de les canonades proporciona l’amplitud de la neteja i quines zones de 

l’hortalissa seran netejades. Per entendre millor el funcionament, a continuació es pot veure una 

representació 3D de la distribució de les canonades del sistema de neteja. 

 

 
Figura 90. Configuració de les canonades hidràuliques. 

 

Es pot veure fàcilment que es tracta d’un tub d’entrada vertical, d’on d’ell surten 3 diferents. 

 

Les canonades superiors i inferiors consisteixen d’un tub totalment horitzontal que té dos 

diagonals: una al centre i l’altra al final.  

 

Per altra banda, la canonada central serà l’encarregada de netejar l’arrel. Aquest tub horitzontal 

esta alienat just a l’alçada d’on circularan les arrels de les hortalisses. 
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Per entendre una mica millor el perquè d’aquesta distribució, es pot veure el sistema de neteja 

junt amb la cinta transportadora. 

  

 
Figura 91. Subconjunt modelat de cinta transportadora i distribució de canonades. 

 

El sistema de la neteja va incorporat al mig de la malla metàl·lica que incorpora la cinta 

transportadora. Aquesta idea consisteix en netejar les hortalisses en totes direccions per la part 

superior i inferior. 

 

 
Figura 92. Vista en alçat de la configuració de canonades. 

 

En aquest perfil del conjunt entre els sistema de neteja i la cinta transportadora es pot observar 

com les canonades de la part inferior van inserides entre la part superior i inferior de la malla 

metàl·lica per poder netejar el producte de baix a dalt. 
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Pel que fa a la canonada central, es pot apreciar que va col·locada just per on passarà l’arrel de 

l’hortalissa. Això permetrà netejar amb més facilitat les arrels de les hortalisses. Aquest tub 

central te un diàmetre menor a la resta, ja que es necessitarà més velocitat d’impacte per a 

netejar l’arrel. 

 

 
Figura 93. Vista de planta de canonades amb la cinta transportadora. 

 

Observant la figura anterior, les canonades horitzontals netejarien les hortalisses la direcció 

d’avanç. Les diagonals han sigut introduïdes per reforçar la neteja i assegurar que tots els punts 

de les hortalisses quedin perfectament nets. 

 

Aquestes diagonals estan orientades a 45 graus, de manera que la seva longitud serà major, 

acaparant així més zona de neteja sobre el producte.  

 

Pel que fa a la segona diagonal, es pot observar que té un diàmetre més petit. Un cop realitzats 

els càlculs es va determinar fer una reducció per aconseguir el la velocitat necessària de fluid 

per treballar en condicions òptimes. 

 

Els accessoris de les canonades permeten que l’aigua circuli pel sistema de neteja en la forma 

desitjada. 
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Figura 94. Detall d’alguns accessoris hidràulics. 

 

La primera part d’accessoris és en la que la canonada principal es divideix en els 3 tubs 

secundaris  de neteja. Per aconseguir això és necessari:  

 

- Un colze a 90 graus pel tub superior. 

- Una T a 90 graus pel tub inferior. 

- Una T a 90 graus amb reducció de diàmetre pel tub central. 

 

 
Figura 95. Detall d’alguns accessoris hidràulics. 

 

En la part central del sistema, les primeres diagonals es divideixen gràcies a uns colzes a 45 

graus que permeten donar a la canonada l’orientació desitjada, com s’aprecia en la figura. 
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Figura 96. Detall d’alguns accessoris hidràulics. 

 

En la part final, les segones diagonals inclouen uns colzes a 45 graus i unes reduccions de 

diàmetre per obtenir el cabal desitjat. 

 

1.8.6.4.2. Distribució dels broquets 

 

Els broquets són l’eina que dóna una sortida determinada al cabal d’aigua per a realitzar la 

neteja de les hortalisses. S’ha dissenyat un exemple d’un broquet en format 3D: 

 

 
Figura 97. Detall col·locació de joc de broquets. 

 

Aquests broquets tenen la propietat de que poden variar la seva orientació de forma manual 

gràcies a la seva adaptació. Així es pot aconseguir un atac a l’hortalissa més directe o més suau 

,depenent les necessitats. 
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Pel que fa a la distribució, es realitzarà de la següent manera: 

 

 Tub central: 3 broquets repartits en la seva longitud 

 Tub superior i inferiors: 

- Tub horitzontal: Tenen 3 broquets repartits al llarg del tub. Un abans de la 

primera diagonal. Els altres dos després de la diagonal. 

- Tub diagonal: Tenen 3 broquets repartits en llarg de la longitud. 

 

Per poder entendre millor com estan distribuïts tots els broquets, s’ha realitzat un modelat 3D de 

les canonades amb els broquets acoblats. 

 

Figura 98. Distribució general de broquets en les canonades. 

 

 

1.8.6.4.3. Localització de la bomba hidràulica 

 

Al no tenir una localització clara d’on anirà col·locada la màquina dins de la nau industrial, és 

difícil assignar una situació exacte a la bomba hidràulica. No obstant, la bomba estarà entre 0,5 i 

2 metres de la màquina, juntament a un dipòsit obert a l’atmosfera d’on s’extraurà l’aigua. 

 

 

1.8.7. Disseny del quadre de control 

 

El quadre de control és un element indispensable pel control elèctric general de la màquina. Les 

principals funcions són les de protegir la instal·lació elèctrica i controlar el funcionament de la 

màquina. 

  

Aquest disseny serà realitzat i instal·lat per l’empresa externa INSTALADORA IVES S.L., 

especialitzada en instal·lacions i sistemes elèctrics per oficines i indústries. 
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Figura 99. Model de quadre elèctric. 

 

Aquesta empresa s’encarregarà de muntar i instal·lar el quadre de control especificat aquest 

disseny. Com elements principals apareixen: 

 

- Botonera d’encesa i parada de màquina. 

- LEDs per visualitzar l’estat de funcionament i indicadors de llum d’emergència. 

- Elements de protecció elèctrica. 

 

 
Figura 100. Tipus de indicadors i botoneres amb LED. 

 

Per a complementar les funcions bàsiques de l’armari elèctric amb els requisits demandats, 

seran instal·lats alguns components addicionals. 

 

En primer lloc, un variador de freqüència destinat a al bomba hidràulica. Aquest aparell serà 

l’encarregat de variar la velocitat de treball de la bomba emprada pel sistema hidràulica, 

obtenint així els tres rangs de pressió estimats per treballar amb diferents productes. Les 

característiques que té són: 

 

- Display per visualitzar en tot moment les configuracions i opcions de l’element. 

- Polsadors de navegació per configurar i programar l’aparell, i potenciòmetre per regular 

valors tècnics. 

- De petites dimensions, proporcionant una facilitat de muntatge i col·locació, i facilitant 

la instal·lació. 
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Figura 101. Model de variador de freqüència escollit. 

 

Aquest aparell, però, no va dins del quadre de control, sinó just al costat, pel motiu de que ja 

consta d’un cos de protecció i els seus elements, com les connexions, la ventilació, etc. 

 

Per altra banda, es disposa un comptador electrònic d’hores de treball de la màquina. La finalitat 

i l’objectiu de instal·lar un element com aquest és tenir controlat el manteniment periòdic i les 

revisions pertinents de tots els sistemes. Establint un número d’hores, definides segons el tipus 

de mecanismes a revisar, es programa el comptador. Aquest ha d’estar connectat a un indicador 

lluminós, per quant es compleixin aquestes hores de treball el treballador pugui avisar a l’equip 

de manteniment corresponent. 

 

 
Figura 102. Model de comptador d’hores escollit. 

 

Per últim, la mateixa empresa encarregada de crear aquest armari elèctric serà la que 

proporcionarà la fiabilitat i eficàcia del mateix, efectuant una revisió anual de tot el sistema 

elèctric. 

 

La col·locació del quadre de control en la màquina és important, ja que ha de ser una part 

visible i alhora accessible per la comoditat i la ergonomia del treballador i del tècnic. La 

ubicació serà exactament la mateixa que a la màquina model: a la part superior dreta de la xapa 

frontal d’entrada de la màquina (vista des de la punta d’entrada). 
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1.8.8. Disseny de propostes de millora 

 

Per a la màquina de netejar hortalisses que s’ha dissenyat, no s’han creat alguns sistemes que 

podrien anar inclosos en aquesta. Això és degut a les necessitats de l’empresari pel qui ha estat 

dissenyada la màquina i la no necessitat d’incorporar alguns sistemes. 

 

Tot i això, la màquina ha estat dissenyada per ser capaç d’incorporar molts components per 

ajudar a millorar-la o gestionar-la. 

 

1.8.8.1. Sistema de reutilització d’aigua 

 

Moltes de les màquines dedicades a l’agricultura incorporen sistemes per a reutilitzar l’aigua. 

Aquests components poden proporcionar millores de consums d’aigua i també millorar 

l’impacte del medi ambient. 

 

El sistema de reutilització d’aigua proposat consisteix en un dipòsit de filtrat d’aigua per 

decantació. Aquest es pot incorporar de forma mol senzilla a la part inferior de l’estructura de la 

màquina, just per sota de la cinta transportadora, acaparant tota la zona humida. 

 

El sistema de reutilització d’aigua per decantació consisteix en uns dipòsits connectats en sèrie 

per anar decantant l’aigua que cau dins d’aquests. Per posar un exemple d’aquest sistema, 

s’utilitzarà un model de decantació de l’empresa MARTIN MAQ. 

 
Figura 103. Model de sistema de decantació d’aigua. 

 

Aquests dipòsits van acumulant el fang, la terra i altres residus al fons, per  que l’aigua segueixi 

circulant lliure de sòlids. Aquesta aigua neta resultant pot ser reutilitzada pel reg i així disminuir 

el consum d’aigua i, sobretot, l’impacte mediambiental. 

 

Aquests contenidors fets amb acer inoxidable contenen una sèrie de filtres amb diferents 

dimensions per assegurar un filtrat efectiu, i són capaços d’emmagatzemar fins a 150m
3
 d’aigua 

cada hora. 

 

Un cop està en l’últim dipòsit, es pot incorporar una bomba per traslladar aquesta aigua neta a 

un tanc més gran per a la seva posterior utilització. 

 

Aquest sistema és econòmic i pot ajudar a abaratir els costos de producció de la màquina. 
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Pel que fa als residus produïts pel tall de les fulles, seria perillós intentar filtrar les fulles dins els 

dipòsits decantadors, ja que es podrien embossar els filtres i empitjorar el funcionament del 

reciclat. Per això, just en el punt de tall es crearà una canal per recollir les fulles tallades a un 

recipient independent, i així eliminar riscos en el reciclatge d’aigua. 

 

1.8.8.2. Altres millores 

 

Segons el client pel que es realitza aquesta màquina, es poden canviar algunes mesures 

dimensionals segons sigui necessari. Per exemple, es pot allargar la cinta per tenir una major 

amplitud de treball. 

 

Altres millores que es poden aplicar són de caràcter tècnic per a produccions més grans. Com 

per exemple, incrementar la càrrega màxima de la cinta transportadora o bé augmentar la 

capacitat de la bomba hidràulica. 

 

Un element opcional, i potser bastant eficaç, és la incorporació d’un regle que marqui una pauta 

de col·locació del producte sobre la cinta en la zona d’entrada. Això li proporcionaria al 

treballador, encarregat de col·locar les hortalisses en l’inici, un patró de mesura per a que la 

màquina obtingui un resultat òptim del processat final (sobretot en quant al tall i la subjecció). 

 

Per últim, en quant a producció, es podria reduir el nombre de treballadors de dos a un sol, fent 

una implementació de la cinta transportadora aportant-li un recorregut en forma U perquè el 

producte retorni a la posició del treballador un cop processat. Això li estalviaria a l’empresari 

els costos d’un treballador. L’inconvenient és que es tracta d’una mesura de canvi extrema, ja 

que la comporta la instal·lació de noves cintes de transport, encarint el projecte en certa mesura. 

 

 
Figura 104. Esquema de model de treball en U. 
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1.8.9. Modificacions realitzades entre la màquina model  i la nova màquina. 

 

Si es realitza una comparació entre la màquina model i el nou disseny, es poden trobar moltes 

diferències a destacar. 

 

La principal té a veure amb el funcionament de la màquina. El model antic no tenia cinta 

transportadora a la part central, incorporant, a més a més, uns rodets de neteja. En la nova 

màquina la cinta transportadora s’ha fet més llarga i ja no hi ha un espai lliure a la part central 

de l’estructura. Aquest fet condiciona completament el nou disseny. 

 

El sistema de neteja nou només es basa amb aigua, ja que s’han suprimit els rodets netejadors 

que incorporava la màquina model. Aquest fet fa estalviar el consum d’un motor addicional, 

encara que s’ha de consumir mes aigua. 

 

Això també implica que no es necessari subjectar l’hortalissa amb tanta tensió com el sistema 

antic. Per això, s’ha incorporat un nou mecanisme d’agafament que no necessita una elevada 

força de subjecció. 

 

Les modificacions més importants respecte el model antic són els sistemes de seguretat. S’han 

incorporat nous sistemes de seguretat, tant a l’estructura com a la cinta transportadora. Així es 

milloren les condicions laborals tan com han anat avançant al llarg dels anys. 

 

Pel que fa al resultat final, la màquina dissenyada és capaç de netejar múltiples hortalisses 

mentre què l’antic model només va ser dissenyat per netejar un sol producte. 

 

Al ser una màquina innovadora, tots els materials que incorpora són d’última tecnologia i tenen 

un millor rendiment que els components de la màquina model. Per exemple, la bomba 

hidràulica va connectada a un variador de freqüència per optimitzar els consums d’aigua. 

 

Totes les possibles millores d’aquest disseny, com ara el sistema de reutilització de l’aigua o 

millores en la productivitat, són aspectes que la màquina model no tenia incorporats. Això dóna 

un gran valor afegit a la màquina creada. 
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2. Càlculs justificatius i simulacions 
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2.1. Simulació i estudi de l’estructura de la màquina 

 

Encara que l‟estructura de la màquina no tingui una funció resistent pura, es faran una sèrie de 

càlculs i simulacions per acabar d‟assegurar que els perfils dels materials escollits tenen la 

suficient resistència per a aguantar els esforços que pateix l‟estructura. 

 

2.1.1. Càlcul de perfils tubulars 

 

Per validar els perfils que s‟utilitzen, es farà un estudi d‟un perfil tubular quadrat AISI 304 amb 

un esforç de compressió. Aquest és el que es sol·licitarà més a l‟estructura de la màquina, ja que 

ha d‟aguantar el seu pes propi. 

 

Es comprovarà el perfil tubular AISI304 40x40x3mm si es sotmès a una compressió d‟uns 

100Kg, aproximadament d‟uns 1000N de força. 

 

El límit elàstic de l‟acer AISI304 esta als voltants de 245 MPa, té un límit elàstic menor que els 

acers convencionals. 

 

Per realitzar la comprovació de que el perfil és vàlid, s‟ha de complir la següent expressió. 

 

           
  

 
 

 

Es disposen de les següents dades: 

 

Nsd = 1000N (Compressió produïda) 

𝛽 = 1 (Coeficient de pandeig per un empotrament) 

𝐴 = 44,4 cm
2
 (Àrea del perfil tubular) 

fy = 245 MPa (Límit elàstic AISI304) 

 𝛾 = 1 

i = 17 cm (Radi de gir) 

E=2,1·10
5
 MPa  

 

Es necessita trobar el factor 𝜒. Per trobar-lo, és necessari agafar els apunts de l‟assignatura 

d‟estructures per extreure‟l mitjançant el càlcul adequat. Aquest factor es pot treure de la taula 

4. Apunts del professor Joan Totosaus. 

 

Per realitzar aquest procediment, es calcularan les esvelteses mecànica i d‟Euler.  

 

Esveltesa mecànica: 

      √
 

  
    √

        

       
       

 

Esveltesa  d‟Euler: 
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Esveltesa resultant:  

   
 

  
   

     

     
       

 

Mirant les taules mencionades anteriorment, el coeficient 𝜒=1. Per, tant ja es pot aplicar 

l‟equació principal. 

 

           
  

 
 

 

              
   

 
 

 

                

 

Tal com s‟havia pensat, el perfil resistirà perfectament un esforç de compressió de 1000N. Per 

poder posar en problemes aquest perfil, seria necessari un esforç d‟aproximadament uns 

100000N, és a dir, al voltant de 1000 kg. 

 

La utilització d‟aquest perfil dóna un coeficient de seguretat 10 vegades superior a les 

condicions de treball. Així doncs, queda confirmat que el perfil serà vàlid.  

 

No obstant, es realitzarà una simulació de compressió per acabar de demostrar que el perfil serà 

totalment vàlid per l‟estructura, contrastant els càlculs analítics. 

 

 

2.1.2. Simulació de l’estructura per elements finits 

 

Amb el software NX s‟ha realitzat una comprovació de quines son les tensions i deformacions 

conseqüència d‟un esforç de 1000N a compressió en un perfil tubular AISI304 40x40x3 mm. 

 

 
Figura 105. Aplicació d’esforç de compressió en simulació. 
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La força de 1000N està aplicada com mostra la figura anterior. Per realitzar aquesta simulació, 

s‟ha mallat el perfil amb tipus de malla tetraèdrica de 10mm. 

 

Un cop resolta la simulació, es poden extreure aquests resultats 

 

 
Figura 106. Resultat final de la simulació. 

 

La tensió màxima de compressió té lloc a la part inferior del perfil. Si es mira la llegenda, els 

triangles de color blau són els punts amb una tensió de compressió màxima de 1,243 MPa. 

 

Aquesta tensió de 1,243MPa està molt lluny del valor de la resistència màxima de compressió 

dels acers, que romana al voltant dels 400-500 MPa. 

 

 
Figura 107. Simulació de deformació resultant. 

 

Pel que fa la deformació que es produeix, és gairebé negligible. Segons es pot veure a la imatge 

anterior, la simulació dóna una deformació de 0.0237mm. 
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Per cas de seguretat, és bo tenir en compte esforços laterals, com poden ser cops d‟algun objecte 

o persona, que apliqui una força en un punt totalment diferent. 

 

                
Figura 108. Aplicació i simulació d’esforços laterals. 

 

Pel que fa a l‟esforç a la part inferior del perfil, té un resultat de 97.99MPa. Encara que aquest 

esforç és un cas molt extrem, el perfil està molt per sota de les seves tensions màximes. 

 

 
Figura 109. Simulació deformació en la resultant. 

 

En aquest cas la deformació es d‟uns 5 cm a la part superior. S‟ha de tenir en compte que 

aquesta simulació s‟ha realitzat sense els perfils interiors de l‟estructura, que compensen 

aquestes tensions i les deformacions del perfil. 
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Per tant, un cop obtinguts els resultats de les simulacions i els resultats analítics es pot 

concloure que no hi hauran problemes relacionats amb l‟estructura. 

 

 

2.1.2. Simulació dels suports per elements finits 

 

Un dels problemes que poden tenir els suports del sistema d‟agafament és una deformació 

excessiva, que pugui provocar que toqui a la cinta transportadora. La corretja aplica una tensió 

als suports que pateixen una sèrie de tensions i deformacions. 

 

Es simularan els diferents tipus, per determinar que no existeix cap problema de disseny. 

 

       
Figura 110. Simulació d’esforços de suport de subjecció. 

 

Pel que fa el primer suport del sistema de subjecció, té una deformació màxima resultant de 

0,2mm. Per tant, queda demostrat amb aquesta simulació de que no es produirà cap tipus de 

problema entre l‟estructura i la cinta transportadora. 



 

 
79 

 
Figura 111. Simulació de deformació resultant. 

 

El segon suport, també te una deformació molt petita. Per tant queden confirmats els dos suports 

per a la màquina. 

 

 

       
Figura 112. Simulació d’esforços de suport de subjecció. 
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Figura 113. Simulació de deformació resultant. 

 

 

2.2. Càlculs cinta transportadora 

 

En aquest apartat, el que interessa saber és quin serà el moment motor necessari per a moure la 

nostre cinta transportadora. Els càlculs es realitzaran tenint en compte les situacions on l‟esforç 

sigui més alt, com per exemple, un pes extra en les hortalisses per un excés de fang.  

 

Per entendre millor les pròximes dades del càlcul, es definiran 3 grups: 

 

 Grup 1: Tambors. 2 tambors en total. 

 Grup 2: Rodets de PVC (un total de 8 unitats) 

 Grup 3: Malla metàl·lica i hortalisses. Expressats com a unitari. 

 

Per a realitzar els càlculs, s‟han d‟imposar un seguit de dades donades pel fabricant i definides 

en el disseny que ajudaran a la realització dels mateixos. Aquestes dades són: 

 

 Massa de les hortalisses i malla metàl·lica  =   = 100 Kg 

 Massa dels tambors i eixos motrius   =   = 25 Kg 

 Massa dels rodets de PVC   =   = 1 Kg 

 

Pel que fa a les masses, s‟han extret mitjançant un càlcul aproximat dels components que poden 

afectar a la màquina de forma extrema.  

 

Els 100 Kg són deguts a la màxima capacitat de càrrega de la màquina i el seu increment de pes 

degut a l‟excés de terra o fang. 
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Els 25 i 1 kg són extrets dels pesos dels components de la cinta transportadora. 

 

 Radi del tambor motriu     =   = 0,05 m 

 Radi dels rodets de PVC   =   =0,015 m 

 

 Moment d‟inèrcia dels tambors   =    = 0,03125 Kg·m
2
 

 Moment d‟inèrcia dels rodets de PVC                =    = 1,124·10
-4

 Kg·m
2
 

 

 

Pel que fa a les velocitats del sistema s‟han d‟imposar: 

 

 Les velocitats lineals dels tambors i dels rodetsés de 0 m/s, ja que estan fixes en 

l‟estructura. 

 En el cas de les hortalisses, la velocitat màxima pensada en el funcionament es de    = 

10m/min = 0,166m/s 

 La velocitat angular de les hortalisses es de 0 rad/s, ja que no fan moviment de rotació. 

 El temps d‟iniciació de la maquina es de 0,5 segons (temps de resposta del motor). 

 

 

Resum de dades: 

 

   = 100 Kg 

   = 25 Kg 

   = 1 Kg 

   = 0,05 m 

   = 0,015 m 

    = 0,03125 Kg·m
2
 

    = 1,124·10-4 Kg·m
2
 

    i    = 0 m/s 

    = 0,166 m/s 

    = 0 rad/s 

 t = 0,5 segons
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Abans de continuar amb el mètode de reducció a un eix,  es defineixen les velocitats angulars 

per a realitzar els càlculs posteriors: 

 

    
  

  
 

     

    
            

 

   
  

  
 

     

     
              

 

 

Com el mètode de reducció a un eix, s‟aplica al tambor motriu: 

 

      

 

Mètode de reducció a un eix per calcular   : 

 

      
  

  
 
    

  

  
 
  

 

    (  
  

 

  
 
    

  
 

  
 )   (  

  
 

  
 
    

  
 

  
 )  (  

  
 

  
 
     

  
 

  
 )   

 

  (         
     

     )   (            
       

     )  (   
      

     
  )   

 

                                     

 

Per trobar el parell motor (  ) es calcula   : 

 

    
   

  
 

    

   
              

Ara ja es pot calcular   : 

 

                            

 

 

Com a conclusió i resultat final, el motor ha de tenir un parell mínim de        per a un bon 

funcionament de la màquina. 
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2.3. Càlculs i simulacions del sistema hidràulic 
 

Com element gairebé principal de la màquina a dissenyar, el sistema hidràulic té una 

repercussió molt important, tal que s`ha de fer un estudi exhaustiu del sistema encarregat de la 

neteja dels productes. 

 

2.3.1. Càlculs del sistema hidràulic 

 

L‟objectiu d‟aquest apartat és conèixer quines condiciones hidràuliques es tenen en 

consideració, i com s‟han seleccionat els diferents components i característiques de la 

instal·lació del sistema, entre d‟altres aspectes. Per fer-ho efectiu, s‟han aplicat els 

coneixements obtinguts sobre la mecànica de fluids i les teories de la màquina, que marquen la 

configuració tècnica en tot moment.  

 

La finalitat dels càlculs és establir un sistema hidràulic adequat a les necessitats del client i de la 

màquina. Per això, s‟ha d‟adequar la bomba hidràulica amb el punt de funcionament més òptim 

a partir del disseny efectuat. És per aquest motiu, que tots el càlculs estan centrats des de la 

sortida de la bomba fins l‟últim broquet més allunyat, situat al tram superior de canonada, sent 

aquest recorregut el què acapara les majors pèrdues de càrrega i ens ajudarà a determinar el punt 

de funcionament de la bomba que s‟haurà d‟instal·lar. 

 

Inicialment, un cop establerts els broquets de sortida d‟aigua, es pot fer una estimació del cabal 

màxim de treballar que aportarà la bomba. En concret, el producte utilitzat és un broquet model 

IOMC3E-03, amb les característiques següents: 

 
Tipus Pressió (bar) 

1/8” MC3E-03 
⌀ (mm) 

1.01 

5  10  15  

Cabal (l/min) 

1.5 2.1 2.55 

Taula 9. Propietats del broquet escollit. 

 
Les unitats de cabal es transformen en les del SI mitjançant el següent factor de conversió: 

 

    
 

   
 
     

      
  
     

   
 

    

        
            

 

El cabal total mínim de treball s‟haurà de considerar a rendiment màxim, és a dir a 15 bars, i 

serà el producte del total de broquets pel cabal d‟aportació de cadascun, obtenint un valor de 

3,366 m
3
/h (≈0.000935m

3
/s). A partir del cabal, i tenint el tipus de canonada a instal·lar, es pot 

calcular la velocitat del fluid en cada tram necessari: 

 
 

  
  

   
 

 

on:  

 V: velocitat fluid en canonada (m/s) 

 Q: cabal circulant (m
3
/s) 

 D: diàmetre interior de la canonada (m) 

 



 

 
84 

Amb aquesta dada, es pot calcular el nombre de Reynolds que determina el règim del fluid: 

 

 

   
  

 
 

 

on:  

 Re: nombre de Reynolds (adimensional) 

 V: velocitat del fluid (m/s) 

 D: diàmetre de la canonada (m) 

  : viscositat cinemàtica (m
2
/s)    AIGUA 5ºC-20ºC = 1,003·10

-6
  

 

Un cop analitzat el nombre de Reynolds pels diferents trams de canonada entre broquets, es pot 

apreciar que el règim obtingut és turbulent, excepte l‟últim broquet que és de transició (veure 

taules annex corresponent).  Això és un aspecte important pel fet que a la sortida dels broquets 

interessa tenir turbulències, ja que això evitarà deposicions de partícules que puguin viatjar en el 

fluid i amb el temps puguin taponar tant els accessoris com la pròpia canonada. 

 

El següent pas  és el d‟estudiar les pèrdues de càrrega lineals del tram total de canonada. Per 

treballar aquest concepte, s‟utilitzarà l‟equació d‟Hazen-Williams per flux incompressible en 

conductes circulars. Les condicions d‟estat d‟aquesta equació són: 

 

10
-6 

≤   ⁄  ≤ 10
-2

 

5000 ≤ Re ≤ 10
8
 

 

Com es pot veure a l‟annex, apareix una taula amb aquestes comprovacions on es compleixen 

les dues premisses. De manera que l‟equació a treballar és la següent: 

 

    
      

   
       

 

       
         

 

on:  

 hL: pèrdua de càrrega lineal (m) 

 CHW: coeficient de rugositat de la canonada (adimensional)  ACER INOX = 130 

 L: longitud de la canonada (m) 

 D: diàmetre interior canonada (m) 

 Q: cabal volumètric circulant per la canonada (m
3
/s) 

 

El resultat obtingut del sumatori de totes les pèrdues lineals és de 0,01419 m.  

 

Pel que fa els accessoris instal·lats al tram llarg del sistema de canonades, produeixen un efecte 

de pèrdues que també s‟ha de contemplar. El càlcul és el següent: 
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On: 

      pèrdua de càrrega (m) 

 K: coeficient de singularitat d‟accessori (adimensional) 

 V: velocitat del fluid (m/s) 

 g: acceleració de la gravetat (m/s
2
)  

 

Depenent de l‟accessori, la constant K varia. Respecte als colzes de 90º i 45º de radi llarg i acer 

inoxidable, el valor de K és de 0,6 i 0,4 respectivament. Pel que fa a les desviacions tipus T, el 

procediment serà gràfic per trobar el valor correcte d‟aquesta constant, ja que no hi ha un valor 

establert per defecte, sinó que s‟ha de determinar segons la configuració que es tingui. La 

següent figura mostra el model d‟estudi: 

 

 
Figura 114. Model de pèrdua de càrrega en accessoris. 

 

S‟observa que l‟angle és vàlid per qualsevol model de bifurcació. En aquest cas, el recorregut 

estudiat comprèn 3 desviacions, dues a 90º i una última a 45º. Seguint el gràfic a continuació es 

trobar el valor de KPR: 

 

  

 

 

 

 

 

                          T 90º (1)  Kpr = 0,08 

                          T 90º (2)  Kpr = 0,05 

 T 45º  Kpr = 0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Gràfic d’obtenció de coeficient d’accessori. 
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Com que la zona de treball es únicament del tipus A, s‟ha fet un zoom per observar millor el 

gràfic. Aquest gràfic relaciona la constant K amb la relació de velocitats de fluid segons el punt 

a estudiar, tenint en compte l‟angle de la bifurcació. Procedint a fer la relació, s‟han extret les 

tres constants objectiu, observades sobre la figura anterior. 

 

El total de pèrdues calculat pels accessoris és de 0,01818 m. 

Un cop obtingut el total de pèrdues, ja es pot calcular l‟alçada manomètrica de la bomba, per 

l‟equació de Bernoulli: 

 

  

  
       

  
 

  
  

  

  
      

  
 

  
       

 

Treballant l‟equació pel cas estudiat entre els punts 1 i 2 (aspiració fluid abans de la bomba i 

punt abans del broquet més allunyat) queda el següent: 

 

            
 

  
 

  
    

 

on:  

 HB: alçada manomètrica bomba (m.c.a.) 

   : increment d‟alçada entre els punts 1 i 2 (m) 

      
: pèrdua de càrrega total entre els punts 1 i 2 (m.c.a.) 

 V2: velocitat de fluid en el punt 2 (m/s) 

 g: acceleració de la gravetat (m/s
2
) 

 PF: pressió relativa final estimada (Pa) 

 

Les pèrdues de càrrega de l‟últim broquet no es tenen en compte, ja que s‟aplica un  

El resultat final és 14,85 m.c.a. 

 

D‟aquesta manera, només cal consultar les corbes característiques de bombes que proporciona 

el fabricant i obtenir el punt de funcionament que acompleix els requisits de treball.  

 

2.3.3. Simulació amb software: EPANET 

 

Per tal de contrastar els càlculs analítics, és convenient simular el sistema hidràulic amb algun 

tipus de software que doni un altre punt de resultats. En aquest cas, el software utilitzat és 

l‟EPANET, un programa amb un ampli ventall de possibilitats en quant a sistemes de 

distribució de fluid.  

 

 
Figura 116. Logotip software utilitzat. 
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La finalitat és simular la distribució teòrica de la màquina dissenyada, parlant del sistema 

hidràulic, és clar. El programa dóna opcions de tot tipus per incloure elements i connexions, 

ajustant el màxim teòric el disseny hidràulic estimat. A continuació s‟aprecia el croquis del 

sistema d‟una manera molt intuïtiva: 

 

 
Figura 117. Disseny amb software de distribució hidràulica. 

 

Tal com s‟aprecia, el sistema parteix d‟un dipòsit teòric seguit de la bomba hidràulica 

encarregada de proporcionar el bombeig al sistema de canonades. Cada node de la imatge 

correspon a un element en concret, ja siguin broquets, com bifurcacions i colzes.  

 

Seguidament, es passa a introduir tots els valors partint de les característiques i dels resultats 

obtinguts en els càlculs teòrics. Per fer-ho, s‟ha de seleccionar cada element en concret i 

introduir-hi les dades corresponents. Un exemple important és el de la corba característica de la 

bomba, on es pot apreciar a continuació: 

 

 
Figura 118. Corba característica de la bomba escollida. 
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En total s‟introduirà les dades de „Demanda base‟ referent al cabal que aporta cada broquet, les 

cotes de les canonades, l‟alimentació de la bomba (dipòsit) i la corba característica. 

 

Un cop processades aquestes dades, el programa calcula el sistema obtenint el resultat desitjat, 

sigui de pressions, cabals, rendiments, etc. Com que el resultat desitjat es comprovar la pressió 

de sortida de cada broquet, es mostra en la figura següent visualment com els nodes aporten 

aquesta dada desitjada.  

 

 
Figura 119. Resultat de simulació de sistema hidràulic. 

 

Les unitats de la llegenda són predeterminades pel software, i la pressió la proporciona en m.c.a. 

En aquest cas, el resultat és de 145,53 m.c.a, però si fem la conversió a bars (10,2 mca = 1 bar) 

el resultat és de 14,26 bars. 

 
2.3.4. Comparació de resultats 
 

La comprovació de resultats és un aspecte conclusiu per verificar la certesa dels càlculs i de 

l‟experimentació. Per tal de dur-ho a terme, es procedeix a trobar les desviacions en les 

pressions de sortida esperades. El quadre següent mostra el procediment. 

 

Valor analític 14,04 [bar] 143.20 [mca] 

Valor EPANET 14,26 [bar] 145,53 [mca] 

Desviació 1,54 % 1,59 % 

Taula 10. Càlcul de desviació de resultats. 

 

Es pot extreure la conclusió de que la desviació és mínima, així que els càlculs s‟han realitzat 

correctament i l‟EPANET contrasta els resultats d‟una manera més visual i més experimental. 
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El resultat de la prova de neteja amb els broquets i pressions reals ha estat un èxit. Es 

pot així assegurar que el sistema de neteja funcionarà perfectament. 

 
2.3.4. Estudi/Prova de neteja 

 

És molt difícil demostrar el bon funcionament del sistema de neteja amb les pressions i cabals 

obtinguts en els càlculs. Per això s‟ha realitzat una prova pràctica amb els broquets reals 

escollits per tenir una visió més objectiva i determinar si el sistema de neteja funcionarà. 

 

Aquest assaig s‟ha realitzat dins de l‟empresa “Agrícola Xim Xim”. S‟ha utilitzat un sistema de 

reg per simular les canonades d‟aigua, incorporant el broquet que s‟utilitzarà, a la pressió 

aproximada de 15 bars. 

 

Al no tenir la cinta transportadora, és molt difícil simular com anirà avançant l‟hortalissa al llarg 

de la màquina.  

 

Aquesta prova s‟ha realitzat per a netejar els alls tendres. Només s‟ha pogut fer la prova amb 

aquest producte degut a la temporada de recollida en el que es va realitzar. 
 

Figura 120. Fotografia caixa d’alls tendres bruts. 
 

Per intentar simular la neteja de la forma més real, es col·locaran els alls tendres de forma 

horitzontal i separats per  unitat tal i com s‟ubicaran a la cinta transportadora.  

 

Figura 121. Fotografia de disposició d’hortalisses previ neteja. 
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Un cop els alls tendres han estat col·locats, es procedirà a la neteja. Com la caixa on estan 

col·locades les hortalisses no es pot moure, el que es farà es moure el broquet al llarg de 

l‟hortalissa, per simular la distribució del sistema de neteja dissenyat. 

 

 
Figura 122. Fotografia disposició de broquet. 

 

S‟ha realitzat un vídeo, que serà mostrat en la presentació d‟aquest projecte, i mostra com s‟ha 

realitzat aquesta pràctica amb més detall. 

 

Un cop s‟ha realitzat la neteja, es poden veure clarament les diferencies entre les hortalisses 

netejades i les que encara estan brutes. 

 

Figura 123. Comparació de producte brut i net. 
 

Es pot concloure clarament que la neteja ha resultat exitosa amb només un broquet. Per això, es 

pot assegurar que les hortalisses quedaran netes amb la disposició de 22 broquets al llarg de tot 

el sistema de neteja. 

 
 

2.4. Consums de la màquina  
 
Al tractar-se d‟una màquina molt completa en quant a mecanismes i processos, s‟han de tenir en 

compte les dues fonts d‟alimentació, tant el sistema elèctric com l‟hidràulic. S‟han d‟establir 

uns períodes aproximats de treball, que variaran segons la temporada i la producció de les 
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hortalisses. El rang de treball de la màquina en hores diàries és de 0-4h, i els dies de treball en 

un mes conté un rang de 10-20 dies. 

 

2.4.1. Consum elèctric 

 

La suma de tots els motors i components elèctrics serà el total d‟energia requerida, 

comptabilitzada per un funcionament diari i mensual, aproximadament.  

 

Element Potència Consum/h Consum/dia Consum/mes 

Motor cinta 

transportadora 
0,75 kW 0,75 kWh 3 kW 60 kW 

Motor sistema de tall 0,18 kW 0,18 kWh 0,72 kW 14,4 kW 

Motor bomba 

hidràulica 
0,55 kW 0,55 kWh 2,2 kW 44 kW 

TOTAL 1,28 kW 1,28 kWh 5,92 kW 118,4 kW 

Taula 11. Taula de consums elèctrics generals. 

 

El total de consum mensual és de 118,4 kW, i multiplicat pel preu de 0,133295€/kWh dóna un 

cost de 15,78 €/mensual.  

 

2.4.2. Consum d’aigua 

 

Pel que fa al consum d‟aigua, ja està calculat en l‟estudi hidràulic, encara que s‟aplicarà un 

coeficient de seguretat de condicions de treball de 5%, per pèrdues o despesa d‟encesa i parada 

de la bomba, aproximadament. 

 

Element Consum/h Consum/h + 5% Consum/dia Consum/mes 

Bomba hidràulica 3,366 m3 3,534 m3 14,13 m3 282,74 m3 

Taula 12.Taula de consum d’aigua global. 

 

El total d‟aigua consumida és de 282,74 m
3
, que multiplicat pel preu de 1.2898€/m

3
 dóna un 

cost de 364,68 €/mensual. 

 

Cal remarcar el disseny de la proposta de millora de reaprofitament d‟aigua pel consum propi 

del client, per exemple en activitats de reg o neteja, amortitzant així molt més aquest cost 

d‟aigua. 
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3. Plec de condicions 
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3.1. Normativa aplicada 

 

3.1.1 Normativa aplicada a l’estructura 

 

Com existeixen una gran varietat d’acers i de fabricants, s’ha vist obligat afegir una gran 

quantitat de normativa i reglamentació que varia segons el país en el que ens trobem. 

 

A España, la classificació dels acers està regulada per la norma UNE-EN 10020:2001, mentre 

que els acers que s’utilitzen com estructurals són conformes amb les normes europees EN 

10025-2: 2004 y EN-10025-4: 2004. 

 

També existeixen altres normes d’aplicació internacional com les americanes AISI (American 

Iron and Steel Institute) i ASTM (American Society for Testing and Materials), les normes 

alemanyes DIN i la ISO3506. 

 

Després de la recerca de materials per a la construcció, s’ha comprovat que les normatives més 

utilitzades per aquests acers inoxidables són les anomenades ASTM 270 i AISI 304. 

 

La norma ASTM (American Society for Testing and Materials) no especifica la composició 

directament, sinó que mes be determina  l’àmbit en el que es farà treballar el material. Per tant 

aquesta norma no parla de composicions en concret. 

 

Els materials de la normativa ASTM 270 són acers inoxidables per a ser utilitzats en la indústria 

quirúrgica i en el sector alimentari. Normativa que encaixa perfectament en la màquina. 

 

La norma AISI (American Iron and Steel Institute ) utilitza un esquema general per realitzar la 

especificació de los acers. Bàsicament, el que marca la norma són una sèrie de característiques 

que té que complir el material un cop fabricat per ser nombrat com un acer AISI. 

 

En el cas del projecte, s’utilitza la norma ASI 304. Aquest tipus d’acer és el més utilitzats per a 

tubs tubulars i canonades d’acer inoxidable. Tots el materials de la màquina són fabricats segons 

la norma AISI 304. 

 

3.1.2. Normativa aplicada a les cintes transportadores 

 

La cinta transportadora utilitzada en aquest projecte no té una normativa específica per aquesta 

finalitat. Hi ha molts tipus de cintes transportadores, per exemple les cintes de transports pels 

aeroports o les cintes de la mineria si estan regulades per diferents normatives. 

 

Tot hi això, es podrien aplicar algunes mesures de seguretat incloses en la normativa de les 

cintes transportadores de la mineria. La normativa publicada al BOE-A-1996-5281 tracta dels 

treballs subterranis amb cintes transportadores. Aquesta normativa inclou, entre d’altres 

aspectes, normatives de seguretat contra incendis, normatives preventives o inclús normatives 

per la regulació del CO2. 

 

Segons l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball l’accident laboral mes corrent en 

una cinta de dimensions petites és la introducció de les extremitats en els tambors, rodets i eixos 
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de les cintes, provocant greus danys físics. 

 

Al manipular material o netejar parts de les cintes, es poden posar les mans en algun lloc on es 

pot produir un tall o un esclafament de les extremitats. Aquest cas es pot produir en la cinta 

d’aquest projecte, per això s’han de introduir unes mesures de seguretat. 

 

Les mesures de seguretat aplicades a la cinta transportadora ja venen instal·lades de fabrica, 

com totes les plaques laterals que donen protecció a l’operari de sofrir algun accident amb la 

màquina. D’altra banda, tal com diuen les anteriors normatives, s’inclouen com a mesura extra 

de seguretat uns interruptors d’emergència per aturar la màquina en el cas d’alguna urgència. 

 

3.1.3. Sistema de neteja  

 
La normativa que regeix aquest sistema és la que engloba tots el elements que el composen. Es 

tracta normativa de fabricació i manipulació generalment, ja que no té cap més impacte.  

 

La normativa aplicada és la ASTM que determina més l’àmbit d’aplicació que no pas la 

composició del material en sí.  

 

En cada cas en concret, hi ha diferents variants de normativa aplicable a segons quins 

accessoris.  

 

En el cas de les canonades i accessoris per la distribució dissenyada són les ASTM-a312 i 

ASTM-403WP-S. Aquestes normatives parlant de l’àmbit d’aplicació relacionat amb la 

indústria química i alimentació, per les propietats que aporta aquest tipus d’acer amb higiene i 

contra la corrosió. En el cas dels broquets de projecció de fluid, la norma s’adapta al tipus de 

material de fabricació, que en aquest cas també és acer inoxidable AISI 304.  

 

Cal a dir que totes les peces i components tenen el seu certificat EN 10204/3.1.B o DIN 50049. 

Aquest parla de les condicions del material, tant en propietats mecàniques, com tractaments, 

manipulació, etc. Són documents d’inspecció que s’han de superar amb èxit per ser legal la seva 

comercialització i la seva disposició. 

 

Pel que fa la bomba hidràulica, parteix de la normativa d’acers inoxidables vista fins ara. També 

es regeixen pel certificat EN 14301 (AISI 304). 

 

3.1.4. Normativa aplicada al sistema de tall 

 

El sistema de tall està compost per molts elements, tots ells fabricats en base a normatives 

genèriques de fabricació, segons el material emprat, i de toleràncies geomètriques i de 

funcionalitat.  

 

La normativa ISO (International Organization for Standardization) anglesa és de les més vistes 

en aquest sistema, ja que hi ha tot un conjunt de politges, corretja, eixos i rodaments que 

requereixen d’unes certes toleràncies de fabricació per garantir el seu bon funcionament i la 

bona prestació de finalitat. Exemples concrets són les normes ISO 2768 pels discs de tall, o la 

ISO 5294 per les politges. 
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Per altra banda, la normativa DIN (Deutsches Institut für Normung). Aquesta normativa 

alemanya també s’encarrega, igual que la ISO anglesa, te objectiu de fixar toleràncies i mesures 

estandarditzades de components i elements de precisió o de acoblats amb altres.  

 

En alguns casos, es dóna l’opció de les dues normatives, segons ISO o DIN, per exemple, en les 

politges es troba la ISO 5294 i també la DIN 7721. 

 

Pel que fa al sistema complet, s’han de prendre mesures de protecció i aïllar del contacte 

freqüent els elements tallants més perillosos per evitar talls en extremitats humanes, així com 

evitar agafaments en el sistema de transmissió de corretja i politges. 

 

3.1.5. Normativa aplicada al quadre elèctric 

 

S’entén per instal·lació elèctrica tot conjunt d’aparells i de circuits associats en previsió d’una 

finalitat particular: producció, conversió, transformació, transmissió, distribució o utilització de 

l’energia elèctrica. 

 

La normativa que regeix la instal·lació elèctrica general de la màquina és el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).  

El REBT, estableix les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions 

elèctriques connectades a una font de subministri en els límits de baixa tensió, amb la finalitat 

de: 

- Preservar la seguretat de les persones i els béns. 

- Assegurar el funcionament normal d’aquestes instal·lacions i prevenir les pertorbacions 

en altres instal·lacions i serveis. 

- Contribuir a la fiabilitat tècnica i a l’eficiència econòmica de les instal·lacions. 

Aquest Reglament s’aplica a les instal·lacions que distribueixin l’energia elèctrica, a les 

generadores d’electricitat per a consum propi i a les receptores, en els límits de tensions 

nominals igual o inferior a 1.000 volts en corrent altern i una tensió igual o inferior a 1.500 volts 

en corrent continu.  

 

L'antic reglament va establir un esquema normatiu, basat en un reglament marc i unes 

instruccions tècniques complementàries (ITC), les quals desenvolupen aspectes específics. 

Aquest esquema és el format que s'utilitza en la majoria de reglaments tècnics de seguretat 

industrial. 

 

3.1.3. Normativa d’aliments 

 

La normativa general per aliments i el seu tractament s’anomena FDA (Food and Drug 

Administration) i és americana.  
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Figura 124. Logotip FDA. 

 

L’aigua té un paper molt important en el tractament de les hortalisses en el disseny d’aquesta 

màquina de neteja. Si bé s’utilitza per netejar els productes perquè és un medi útil, alhora pot 

formar contaminació de manera directa o indirecta. Per això els operador han d’establir 

pràctiques per assegurar la qualitat de l’aigua en tot moment.  

 

Algunes de les condicions generals són: 

 

- Adoptar bones pràctiques de manufactura (GMPs) per reduir al mínim la contaminació 

microbiològica. 

- Al ser aigua de neteja final de procés de cultiu, la qualitat de l’aigua ha de ser major que 

la del dipòsit anterior o a la del tractament abans del tram final. 

- Es recomana que l’aigua s’atengui als requisits de la EPA per aigua potable, o que 

compleixi amb una altra normativa similar de qualitat (La Regla de Coliformes Totales 

y la Regla de Tratamiento de Aguas de Superfície). 

- L’aigua reutilitzada després del rentat final pot ser emprada per algun procés previ. 

- Les bones pràctiques de manufactura (GMPs) sobre l’aigua utilitzada per aliments 

apareixen en el Título 21, seccions 110.37(a) i 110.80(a)(1), del codi de Reglamentos 

Federales. 

Els treballadors i qualsevol persona dedicada al procés d’obtenció d’un producte ha de seguir 

unes pràctiques adequades. Algunes poden ser fer anàlisis microbiològics periòdics de l’aigua, 

mantenir condicions netes i higièniques de les superfícies en contacte amb l’aigua de treball 

(canonades, dipòsits, etc.) i fer el manteniment adequat de filtres i components de manteniment 

de l’aigua en bones condicions. És preferible prevenir les contaminacions que aplicar-hi 

productes químics per contrarestar-les. 
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3.2. Materials i components utilitzats 
 
Per tenir-ho tot present i detallat, s’ha efectuar unes taules, segons la partida 

corresponent, de tot el material i elements utilitzats. 

 

3.2.1. Sistema de neteja 

 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Tub 33,7x2 Tub hidràulic de 33,7x2 gruix, acer inoxidable AISI304 m 2 

Tub 21,3x2 Tub hidràulic de 21,3x2 gruix, acer inoxidable AISI304 m 1 

Colze 90º radi 38 Colze 90º radi 38 de 33,7x2 gruix, acer inoxidable AISI 304 - 1 

Colze 45º radi 38 Colze 45º radi 38 de 33,7x2 gruix, acer inoxidable AISI 304 - 2 

Reducció de 33,7x21,3x2 Reducció de 33,7x21,3x2 gruix, acer inoxidable AISI 304 - 2 

TE 33,7x2 TE de 33,7x2 gruix, acer inoxidable AISI 304 - 1 

TE reducció 

33,7x21,3x20 
TE reducció 33,7x21,3x2 gruix, acer inoxidable AISI 304 - 1 

Y 45º 33,7x2 Y a 45º de 33,7x2 gruix, acer inoxidable AISI 304 - 2 

Broquet Model MC3E ¼” acer AISI 303 - 22 

Abraçadores 1” Connexió FAS 1”x¼ F, acer inoxidable AISI 303 - 12 

Abraçadores ½” Connexió FAS ½”x ¼ F, acer inoxidable AISI 303 - 10 

Junta orientable Model AP ¼ M x ¼ F, acer inoxidable AISI 303 - 22 

Bomba hidràulica Bomba CME 3-2 I, acer inoxidable AISI 304 - 1 

Taula 13. Llistat de materials pel sistema de neteja. 

 

3.2.2. Sistema transportador  

 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Cinta transportadora Cinta transportadora 6000x900, acer inoxidable AISI 304 - 1 

Xapa 2000x1000x1,5 Xapa de 2000x1500x1,5 gruix, acer inoxidable AISI 304 setinat m2 2 

Banda goma Banda de 14 metres m 14 

Rodets tensors Rodets sistema de tensió, polipropilè - 10 

Cargols allen Cargols allen M8, DIN 912 - 4 

Volandera  Volandera plana M8, acer inoxidable AISI 304 DIN 125 - 2 

Empenyedor Eix 100x16 tensor contra rodet, acer m 1 

Cargol hexagonal Cargol hexagonal M8, acer DIN 931 - 2 

Femella Femella M8 autoblocatge, acer inoxidable AISI 304 DIN 985 - 2 

Passamà Passamà tensor 30x15, ferro m 1 

Taula 14. Llistat de materials pel sistema transportador 
 

3.2.3. Estructura 

 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Tub quadrat Perfil quadrat 40x40x3 gruix, acer inoxidable AISI 304 m 12 

Xapa 3000x1500x1  Xapa de 3000x1500x1 gruix, acer inoxidable AISI 304 m2 13,5 

Peus  Peus ajustables, acer inoxidable AISI 304 - 6 

Portes tancament Model B69.60.005 amb plafons policarbonat, perfil AISI 304 - 2 

Finestres sostre Policarbonat plafó 2050x1250x4 gruix  m2 1 

Taula 15. Llistat de materials per l’estructura. 
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3.2.4. Sistema de tall 

 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Xapa 2000x1000x1,5 Xapa de 2000x1500x1,5 gruix, acer inoxidable AISI 304 setinat m2 2 

Eixos Eixos alumini 400x20 - 2 

Politges Politges dentades 15H - 2 

Corretja Corretja dentada Texrope perfil STB - 1 

Coixinets 
Coixinet lineal boles tancament retè, L B B R  2 0 -
2 L S / H V 6  

- 2 

Tensor Tensor automàtic model SE-F 38 - 1 

Motor elèctric Model ELEKTRIM EM63B-4  - 1 

Discs de tall Discs acer inoxidable tercera generació E300 - 2 

Taula 16. Llistat de materials pel sistema de tall. 
 

3.2.5. Quadre de control 

 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Escomesa principal 
Instal·lació de l’escomesa, amb cable de 5x16mm sota tub 

superficial 
- 20 

Subquadre 
Magnetotèrmic trifàsic 16A, diferencial general 40A/4/300mA, 

2xMagnetotèrmic de 10A i 16A (força i maniobra) 
- 1 

Caixa maniobres Caixa metàl·lica per col·locació d’elements - 1 

Variador freq. Variador de freqüència de superfície Altivar 12 ATV - 1 

Taula 17. Llistat de materials pel quadre de control. 

 

3.3. Mesures de seguretat aplicades 

 

La condició fonamental per a la realització d’aquest projecte és aplicar totes les mesures 

possibles per assegurar la seguretat al utilitzar la màquina i la seguretat en la seva construcció, 

eliminant així tots els riscos laborals per no tenir imprevistos i danys personals. La seguretat es 

un requisit molt important en aquest projecte.  

 

A continuació es detallaran els elements de seguretat aplicats al projecte. 

 

3.3.1. Seguretat aplicada a l’estructura 

 

L’estructura és un element de la màquina protector. La seva principal funció es protegir de les 

altes pressions d’aigua i de la matèria que pot ser despresa en la neteja de les hortalisses. A part, 

s’han dissenyat alguns components per a millorar la seguretat al manipular la màquina.  

 

La primera mesura aplicada són els dos elements de protecció de l’entrada i sortida. 
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Figura 125. Protecció d’entrada i sortida de recorregut. 

 

Aquests elements impedeixen que l’operari pugui introduir les extremitats de forma accidental 

evitant així futurs riscos. En aquest element de protecció també s’inclouen unes petites cintes de 

PVC al extrem de cada element formant una cortina protectora. Aquesta cortina protectora ha de 

protegir a l’operari dels despreniments de terra i fang que es puguin produir al netejar les 

hortalisses. 

 

L’altra mesura de seguretat son sensors del tipus frontissa instal·lats a les portes de l’estructura. 

Aquests elements han d’assegurar que la porta es troba tancada en el moment que la màquina 

esta funcionant (procediment de funcionament ‘Normalment Tancat’), i en cas de que una de les 

portes de la màquina s’obri accidentalment o per algun altre motiu, tot el funcionament ha 

d’aturar-se automàticament, tant el sistema elèctric com l’hidràulic. 

 

 
 

Figura 126. Model d’interruptor de seguretat de frontissa. 

 

3.3.2. Seguretat aplicada a la cinta transportadora 

 

La cinta transportadora és l’element amb el que els operaris estan en contacte contínuament. Ja 

compleix uns requisits de seguretat de fàbrica, com plaques protectores en els eixos dels 

tambors i dels laterals per evitar problemes l’agafament d’extremitats en les parts més perilloses 

de la cinta. 

 

Tot hi això, al treballar amb una malla metàl·lica i no ser uniforme, hi ha un risc de que entre la 

malla metàl·lica un operari es pugui enganxar un dit o parts de la seva roba. En el cas de que es 

produís aquesta qüestió és de vital importància poder parar la maquina a temps per evitar mals 



 

 
100 

majors. Per això es col·locaran dos polsadors d’emergència just al centre d’on treballen els 

operaris: un polsador a l’entrada de la màquina i l’altre a la sortida.  

 

Aquests elements de protecció són necessaris per parar tot el sistema general en cas de 

qualsevol emergència, ja sigui l’agafament d’un operari o bé que hi ha alguna urgència a la 

màquina. En aquesta fotografia es poden veure alguns tipus de polsadors d’emergència més 

comuns amb diferents formes i dimensions. 

 

 
Figura 127. Tipus d’interruptors de parada d’emergència. 

 

Com a variant d’aquest sistema de seguretat, en cas de que la màquina s’hagués de fabricar amb 

un tram de entrada i/o sortida molt llarg, s’instal·laria un muntatge de tracció de cable. Aquest 

senzill mecanisme  consisteix en un interruptor de parada d’emergència que és accionat quan el 

cable (amb recobriment de PVC per seguretat de les mans) és estirat per l’operari en el moment 

d’observar alguna incidència en el funcionament. A la imatge següent és mostra amb més detall: 

 

 

 
Figura 128. Sistema d’interruptor de seguretat per cable. 

 

 

3.3.3. Seguretat per a la construcció de la màquina 

 

Al realitzar l’estructura en el centre de treball de l’empresa, s’han d’adoptar una sèrie de 

mesures per la seva construcció. 

 

Tal com s’explica al llarg del projecte, un professional serà l’encarregat de realitzar els talls de 

l’acer inoxidable i la seva posterior soldadura amb el sistema MIG. 

 

Encara que un professional ha de saber quines mesures de seguretat treballar en aquest cas, es 

vol assegurar el compliment de totes les mesures oportunes per evitar possibles danys. 

 

Per a començar, es definirà una zona de treball per a realitzar la construcció de l’estructura. 

Aquesta zona estarà condicionada amb una mampara per evitar les espurnes del tall i també les 

llums perjudicials alhora de soldar els diferents components.  
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Figura 129. Zona de treball de taller. 

 

Un cop garantida la seguretat per les persones externes a la construcció de l’estructura, s’ha 

d’assegurar la seguretat del treballador que la realitzarà. Per començar, el soldador a de portar 

els components de seguretat adequats com guants de cuir i indumentària de seguretat per evitar 

cremades.  

 

També ha d’utilitzar les ulleres protectores per a realitzar el tall o bé el casc de soldadura per a 

protegir els ulls. Es important utilitzar calçat de seguretat per evitar cremades o bé fractures en 

el cas d’un accident al manipular les parts de l’estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130. Indumentària i proteccions de seguretat. 

 

 

3.3.4. Seguretat pel funcionament de la màquina 

 

Abans de que un treballador faci ús de la màquina, prèviament ha de ser format adequadament. 

Aquesta formació és imprescindible per conèixer totes les mesures de seguretat que els 

treballadors han de tenir en compte i de quina manera s’ha d’actuar en cas de que es produeixi 

algun problema a la màquina. Aquesta formació permetrà eliminar riscos per ús inadequat de la 

màquina. 
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3.4 Manteniment 

 

La nova maquina ha estat dissenyada per tenir un manteniment accessible i de baix cost. Per 

disminuir futur problemes es determinaran  manteniments diaris, mensuals i anuals. 

 

3.4.1 Manteniment diari 

 

El manteniment diari consisteix a realitzar una sèrie de tasques per minorar el desgast dels 

components i no tenir problemes greus en un futur. Aquest manteniment es realitzarà durant 

cada jornada laboral de la següent forma: 

 

 Abans de començar a utilitzar la màquina, es comprovarà que els broquets no estan 

obstruïts i que tots els sistemes interiors de la maquina estan en bones condicions pel 

seu funcionament. 

 

 Al finalitzar la jornada, es netejaran tots els broquets i totes les parets interiors de 

l’estructura i cinta transportadora. Al treballar amb sorra i fang, és important eliminar-

les i mantenir la màquina neta. 

 

3.4.2 Manteniment mensuals 

 

El manteniment mensual és molt important ja que determina que tots els components de la 

màquina funcionen perfectament bé. Cada mes, serà necessari realitzar una revisió a fons de tots 

el components: 

 

 Revisió de les tensions de les cintes i corretges per a treballar correctament. 

 Revisió dels eixos, politges i motors. Mirar que tots els components estiguin nets i que 

estan engreixats  correctament per el seu bon funcionament. 

 Revisió dels sistemes de seguretat. Realitzar proves del sistema de seguretat per 

assegurar que funciona correctament. 

 Purgar els sistemes de neteja d’aigua per eliminar tota la sorra i el fang. 

 Revisió del bon estat del broquets. 

 Revisió del bon estat de l’estructura. 

 

3.4.3 Manteniment anual 

 

El manteniment anual consisteix bàsicament en el canvi dels components que han quedat 

deteriorats o bé a les inspeccions tècniques anuals: 

 

 Inspecció del sistema elèctric per a comprovar el bon funcionament dels components i 

que el cablejat de la màquina estigui en bon estat. 

 Canvi de tots els rodaments desgastats. 

 Canvi de les corretges o bandes en mal estat. 

 Manteniment anual dels motors i de la bomba hidràulica. 
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4. Pressupost 
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En el pressupost s’ha contemplat la fabricació i construcció de totes les peces i elements 

necessaris per construir una única màquina sota demanda del client.  

Tots els pressupostos són proporcionats per les empreses esmentades al llarg del projecte, 

cadascuna encarregada de aportar el seu material i servei necessari i requerit, i s’adjunten els 

fulls de comanda en l’annex II pressupostos de fabricants. 

S’ha procedit a dividir el pressupost en diferents partides per separar cada apartat de treball. 

4.1. Pressupost de material i components 

4.1.1. Sistema de neteja 

En aquesta partida s’inclouen tots els materials i components necessaris per la construcció i 

muntatge del sistema hidràulic. 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Preu  

unitari (€/u) 

Preu 

total (€) 

Tub 33,7x2 
Tub hidràulic de 33,7x2 gruix, acer 

inoxidable AISI304 
m 2 4,62 55,44 

Tub 21,3x2 
Tub hidràulic de 21,3x2 gruix, acer 

inoxidable AISI304 
m 1 3,15 18,90 

Colze 90º radi 

38 

Colze 90º radi 38 de 33,7x2 gruix, acer 

inoxidable AISI 304 
- 1 1,38 1,38 

Colze 45º radi 

38 

Colze 45º radi 38 de 33,7x2 gruix, acer 
inoxidable AISI 304 

- 2 1,38 2,76 

Reducció de 

33,7x21,3x2 

Reducció de 33,7x21,3x2 gruix, acer 

inoxidable AISI 304 
- 2 3,20 6,40 

TE 33,7x2 
TE de 33,7x2 gruix, acer inoxidable AISI 

304 
- 1 4,25 4,25 

TE reducció 

33,7x21,3x20 

TE reducció 33,7x21,3x2 gruix, acer 

inoxidable AISI 304 
- 1 4,25 4,25 

Y 45º 33,7x2 
Y a 45º de 33,7x2 gruix, acer inoxidable 

AISI 304 
- 2 4,45 8,90 

Broquet Model MC3E ¼” acer AISI 303 - 22 4,00 88,00 

Abraçadores 1” 
Connexió FAS 1”x¼ F, acer inoxidable 

AISI 303 
- 12 12,00 144,00 

Abraçadores 

½” 

Connexió FAS ½”x ¼ F, acer inoxidable 

AISI 303 
- 10 12,00 120,00 

Junta orientable 
Model AP ¼ M x ¼ F, acer inoxidable AISI 

303 
- 22 16,50 363,00 

Bomba 

hidràulica 

Bomba CME 3-2 I, acer inoxidable AISI 

304 
- 1 1.798,00 1.798,00 

 

 SUBTOTAL 2.615,28 € 

Taula 18. Pressupost sistema de neteja. 
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4.1.2. Sistema transportador  

En aquesta partida s’introdueixen tots els elements que tenen relació amb el moviment de 

transport del producte, incloent-hi el sistema de subjecció. 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Preu  

unitari (€/u) 

Preu 

total (€) 

Cinta 

transportadora 

Cinta transportadora 6000x900, acer 

inoxidable AISI 304 
- 1 8.712,00 8712,00 

Xapa 

2000x1000x1,5 

Xapa de 2000x1500x1,5 gruix, acer 

inoxidable AISI 304 setinat 
m2 2 54,60 109,20 

Banda goma Banda de 14 metres m 14 25,30 354,20 

Rodets tensors Rodets sistema de tensió, polipropilè - 10 20,40 204,03 

Cargols allen Cargols allen M8, DIN 912 - 4 0,0975 0,39 

Volandera  
Volandera plana M8, acer inoxidable AISI 

304 DIN 125 
- 2 0,03 0,06 

Empenyador Eix 100x16 tensor contra rodet, acer m 1 2,47 2,47 

Cargol 

hexagonal 
Cargol hexagonal M8, acer DIN 931 - 2 1,40 2,80 

Femella 
Femella M8 autoblocatge, acer inoxidable 

AISI 304 DIN 985 
- 2 0,07 0,14 

Passamà Passamà tensor 30x15, ferro m 1 3,27 3,27 

 

 SUBTOTAL 9.388,56 € 

Taula 19. Pressupost sistema de transport. 

 

4.1.3. Estructura 

La partida estructural inclou tots els materials i components necessaris per construir el cos 

central de la màquina. 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Preu  

unitari (€/u) 

Preu 

total (€) 

Tub quadrat 
Perfil quadrat 40x40x3 gruix, acer 

inoxidable AISI 304 
m 12 17,84 214,03 

Xapa 

3000x1500x1  

Xapa de 3000x1500x1 gruix, acer 

inoxidable AISI 304 
m2 13,5 54,60 737,10 

Peus  Peus ajustables, acer inoxidable AISI 304 - 6 3,59 21,54 

Portes 

tancament 

Model B69.60.005 amb plafons 

policarbonat, perfil AISI 304 
- 2 1.116,98 2.233,96 

Finestres sostre Policarbonat plafó 2050x1250x4 gruix  m2 1 64,63 165,61 

 

 SUBTOTAL 3.372,24 € 

Taula 20. Pressupost de l’estructura. 
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4.1.4. Sistema de tall 

En aquesta partida es mencionen i pressuposten tots el elements confeccionats i instal·lats en el 

sistema de tall del cos de la màquina. 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Preu  

unitari (€/u) 

Preu 

total (€) 

Xapa 

2000x1000x1,5 

Xapa de 2000x1500x1,5 gruix, acer 

inoxidable AISI 304 setinat 
m2 2 54,60 109,20 

Eixos Eixos alumini 400x20 - 2 7,60 15,20 

Politges Politges dentades 15H - 2 11,97 23,94 

Corretja Corretja dentada Texrope perfil STB - 1 18,90 18,90 

Coixinets 
Coixinet lineal boles tancament retè, LBBR 

20-2LS/HV6 
- 2 22,98 25,96 

Tensor Tensor automàtic model SE-F 38 - 1 54,30 54,30 

Motor elèctric Model ELEKTRIM EM63B-4  - 1 82,00 82,00 

Discs de tall 
Discs acer inoxidable tercera generació 

E300 
- 2 152,50 305,00 

 

 SUBTOTAL 634,50 € 

Taula 21. Pressupost del sistema de tall. 

 

4.1.5. Quadre de control 

Partida corresponent a tots els elements elèctric del quadre de control i els seus complements, 

desglossat com a el model de l’empresa encarregada. 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Preu  

unitari (€/u) 

Preu 

total (€) 

Escomesa 

principal 

Instal·lació de l’escomesa, amb cable de 

5x16mm sota tub superficial 
- 20 27,83 556,6 

Subquadre 

Magnetotèrmic trifàsic 16A, diferencial 

general 40A/4/300mA, 2xMagnetotèrmic 

de 10A i 16A (força i maniobra) 

- 1 665,5 665,5 

Caixa 

maniobres 
Caixa metàl·lica per col·locació d’elements - 1 468,27 468,27 

Variador freq. 
Variador de freqüència de superfície Altivar 

12 ATV 
- 1 643,72 643,72 

 

 SUBTOTAL 2.334,09 € 

Taula 22. Pressupost del quadre de control. 
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4.2. Pressupost de muntatge i mà d’obra 

Cal tenir en compte tot el pressupost de mà d’obra i muntatge per part de les empreses 

destinades a les feines contractades. 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Preu  

unitari (€/u) 

Preu 

total (€) 

Cinta 

transportadora 
Aproximadament 20% del preu final - 1 2.178 2.178,00 

Estructura Procés de tall, doblegament, soldadura h 30 32,00 960,00 

Portes Aproximadament 20% del preu final - 1 270,31 270,31 

Sistema aigua Procés de tall, doblegament, soldadura h 10 32,00 320,00 

Sistema tall Procés de tall, doblegament, soldadura h 15 32,00 480,00 

Sistema 

subjecció 
Procés de tall, doblegament, soldadura h 20 32,00 640,00 

Instal·lació 

elèctrica 
Instal·lació i posada en marxa - 1 1.149,5 1.149,5 

 

 SUBTOTAL 5.997,81 € 

Taula 23. Pressupost del muntatge i mà d’obra. 

4.3. Pressupost realització projecte 

Com a treball de enginyeria, s’ha de contemplar el total d’hores dedicades així com la 

responsabilitat que s’assumeix en un projecte com aquest, posant a disposició una sèrie de 

coneixements adquirits i utilitzant mètodes i processos tècnics. 

Partida Descripció Unitat 
Unitats  

utilitzades 

Preu  

unitari (€/u) 

Preu 

total (€) 

Enginyer 

mecànic 
Redacció, síntesi, càlculs i mètodes h 100 32 3.200,00 

Enginyer 

mecànic 
Disseny gràfic, redacció i síntesi h 140 32 4.480,00 

 

 SUBTOTAL 7.680,00 € 

Taula 24. Pressupost de realització de projecte. 

 

4.4. Pressupost total 

Total de costos i partides juntes, afegint l’import sobre valor afegit (IVA). 

Pressupost general Total (€) 

Materials i components 18.344,67 

Muntatge i mà d’obra 5.997,81 

Realització projecte 7.680,0 

SUBTOTAL sense IVA  32.022,48 

+21% impost sobre valor afegit (IVA) 6.724,71 

 

 TOTAL 38.747,2 € 

Taula 25. Pressupost total. 



 

 
108 

4.5. Viabilitat econòmica 

Les petites i mitjanes empreses han d’estar segures de la inversió en aquesta nova màquina i 

l’impacte que causarà en la producció de l’empresa i els seus guanys. 

La màquina de netejar múltiples hortalisses, permet reduir els costos en mà d’obra d’una forma 

notable. Aquesta reducció dels costos de mà d’obra donarà pas a poder abaratir el preu de 

l’hortalissa i així poder ser més competitiu en el mercat. 

Es molt difícil aconseguir una quantitat exacte de guanys, ja que entren molts factors en joc. Tot 

hi així, es pot fer una aproximació. L’empresa “Agrícola Xim Xim” fa servir de 8 a 15 operaris 

per a netejar un lot de 5.000 porros durant unes 4h. Aquesta màquina podria aconseguir netejar 

els 5.000 porros en unes 4h però nomes utilitzant 2 operaris. 

Aquesta disminució de la ma d’obra pot donar pas, a que els 12 operaris restants es poguin 

ocupar d’altres feines i així augmentar la rapidesa de la producció. 

Aquesta reducció pot donar pas a una reducció del 15% del preu per unitat. 

Es pot calcular com afectaria aquesta reducció durant els mesos de producció d’aquesta 

hortalissa. 

Preu unitat 

Actual 

Preu unitat  

Futur (-15%) 
Lot diari 

Preu de  

venta actual 

Preu de  

venta futur 

Diferencia 

total (€) 

Diferència 

 mensual  

total (€) 

0,15(€) 0,12(€) 5000 unitats 750 600 150 3600 (€) 

Taula 26. Estudi econòmic posterior. 

Els càlculs donen un benefici de 3600 € mensuals. Aquesta quantitat té moltes lectures i pot ser 

utilitzada de varies maneres. En el cas que l’empresari decidís mantenir els seus preus, tindria 

uns beneficis aproximats de 3600 € i podria augmentar la seva producció gràcies a la reducció 

de mà d’obra en la neteja de les hortalisses. 

Una altra forma seria baixar els preus del la unitat i així ser més competitiu per aconseguir 

arribar a mercats més grans i tenir més beneficis. 

El cost de la màquina amb un benefici d’uns 3600 € estaria amortitzat al cap d’aproximadament 

9-10 mesos. 
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5. Plànols 
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6. Conclusions 
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6.1 Conclusions tècniques 
 

La màquina per a netejar hortalisses ha sigut dissenyada per a poder netejar diferents varietat de 

productes i poder millorar el sistema productiu de les empreses del món de l’agricultura. 

 

Per assegurar el bon funcionament de la  nova màquina de netejar hortalisses, s’han realitzat una 

sèrie de càlculs analítics i simulacions per elements finits, o bé simulacions amb programes 

informàtics. Tots els resultats obtinguts d’aquests càlculs han estat positius.  

 

Ja sigui analíticament o realitzant una simulació, els resultats obtinguts són gairebé idèntics. 

Tots els elements inclosos en el nou disseny, que han sigut estudiats, són recolzats pels càlculs i 

es consideren totalment vàlids. 

 

La realització real de la neteja de les hortalisses mitjançant el broquets va ser un èxit, i es pot 

constatar que el sistema de neteja funcionarà a la perfecció. 

 

S’han incorporat nous mecanismes per a millorar el rendiment d’aquesta màquina, com la seva 

seguretat, fent pugui competir en el món de la indústria agrícola. 

 

Tenint en compte que la màquina utilitza grans quantitats d’aigua pel seu funcionament, s’ha 

dissenyat per a que pugui incorporar sistemes de reutilització d’aigua, i una bomba hidràulica 

que optimitza el seu consum. 

 

Econòmicament, aquest model dissenyat per és molt competitiu. Els preus de les màquines 

actuals del mercat tenen un preu un 20-35% més elevat. A més a més, la nova màquina és capaç 

de netejar més d’una hortalissa, cosa que la competència del mercat no pot fer. 

 

La competitivitat de la nova màquina, tant econòmicament com funcionalment, fa que les 

petites i mitjanes empreses puguin adquirir-la i així millorar els seus mètodes productius. Al 

poder netejar múltiples hortalisses, obre un món de possibilitats per a petites i mitjanes 

empreses que normalment tenen més d’un producte.  

 

El guany en hores, gràcies a l’automatització de la neteja d’hortalisses, origina un abaratiment 

en els costos de producció. Al ser capaç d’abaratir el teu producte, l’empresa és molt més 

competitiva en el mercat i això implica una major venta, producció i obtenció de beneficis. 

 

L’accessible i senzill manteniment fa que les petites empreses puguin ocupar-se del seu propi 

manteniment i així abaratir els costos que comporten. 

 

El disseny de la nova màquina s’estableix segons les mesures de cada client, és a dir, segons les 

necessitats del client, es poden afegir nous components per a millorar la producció de l’empresa 

segons s’especifiqui. 
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6.2 Conclusions subjectives 
 

 
En la realització d’aquest projecte s’han utilitzat molts coneixements adquirits al llarg de tota la 

titulació. La nova màquina de netejar hortalisses té moltes parts i components que requereixen 

coneixements molt diversos. 

 

Al poder treballar sobre el terreny amb maquinària real, dóna lloc a poder comprendre millor el 

món de la indústria agrícola. Ha sigut molt enriquidor poder treballar en una situació real i 

poder donar una solució a un problema. 

 

La complexitat de dissenyar una màquina d’aquestes característiques ha donat peu a adquirir un 

grapat de nous coneixements. Les competències adquirides durant la titulació no han estat 

suficients per a la realització d’aquest projecte. Per això, ha sigut molt important poder treballar 

amb professionals del sector. 

 

Al realitzar una màquina amb molts components externs, ha sigut necessari visitar moltes 

empreses i professionals del món agrari i industrial. El món professional ha aportat molts 

coneixements nous que no es tenien. 

 

Si es comparen els coneixements al començar el projecte i els coneixements al finalitzar-lo, es 

pot intuir les grans quantitats d’aspectes i competències adquirides. Al tractar-se d’un projecte 

de caràcter docent, es pot concloure que a donat peu a l’aprenentatge al llarg de la seva 

realització. 

 

 

 

 
Figura 131. Render del modelat de la màquina final 
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dispensada durant aquests mesos de treball. 

 

A la Montserrat Carbonell, del departament d’Enginyeria de Fluids de l’EPSEVG, per a dedicar 

el seu temps i paciència en aquest projecte.  

 

A l’empresa “Agricola Xim Xim” per deixar l’ús de les seves instal·lacions i els seus consells 

per a realitzar aquest projecte i, sobretot, a en Maurici Bosch, propietari de l’empresa, per tot el 

seu temps dedicat i la seva confiança. 

 

A tots els professionals que han dedicat temps a les visites i han aportat la seva experiència en 

aquest projecte docent. 

 

A tots els amics i familiars que han aportat el seu petit gra de sorra i han recolzat aquest projecte 

de forma indirecte i incondicional. 

 

A tots i totes, moltes gràcies per la vostra atenció. 
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Llibres i documents consultats: 

- Blevin R.D., (1984) "Applied Fluid Dynamics Handbook", van Nostrand Reinhold Co. Inc. 

-                                                                              ”  ETESI  

 

Pàgines web consultades: 

- Ingemecànica <http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn101.html> 

 

- Tecnolowikia <http://tecnolowikia.wikispaces.com/Ensayo+de+Tracción> 

 

- Steelworks <www.steel.org/sitecore/content/SMDISteel_org/Web%20Root/Construction/ 

Cold-Formed%20Steel%20Design.aspx > 

 

- Propietats acer inoxidable <http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3319/4/55868-

4.pdf> 

- Aceros inoxidables <http://www.utp.edu.co/~publio17/ac_inox.htm> 

- Manual de Diseño para Acero Inoxidable Estructural <http://www.steel-

stainless.org/designmanual/Docs/Es/Spanish.pdf> 

- Cedinox <http://www.cedinox.es/espanol/tipos-de-acero.html> 

- Acero inoxidable AISI 304  <http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/ 

pdfs/AISI%20304.pdf> 

 

- Progasol <http://www.progasol.com.ar/soldaduras.html#MIG> 

- Maskepack, catàleg transportadores de  cinta <http://www.maskepack.com/pdf/catalogo%20 

transportadores%20maskepack%20%20cintas.pdf> 

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  

<www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/n

tp_089.pdf> 

- Tu taller de bricolaje <http://tutallerdebricolaje.com/discos-de-corte-para-amoladora-o-radial> 

- Discs de tall RASSPE <http://www.rasspe.it/eng/index.php> 

- Hepcomotion <http://www.hepcomotion.com/es/ver-pg-21-view-28> 

- Rodamientos lineales SKF <http://www.skf.com/binary/tcm:12-68770/4182ES/index.html> 

- Tensor Rosta <http://rodaindustria.com/fotos/080710165231_Tensores%20ROSTA72dpi.pdf> 

- Correa dentadas TEXROPE, ABINA S.L. <http://www.abina.com/Catalogos/92/TEXROPE 

%20-%20DENTADAS.pdf> 
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- Poleas dentadas DINAMICA <www.dinamica.net/repositori/documents/productes/ 

es/Poleas_Dentadas.pdf> 

- Tarifa de precios poleas dentadas DINAMICA <http://www.dinamica.net/repositori/ 

documents/productes/ca/POLEAS11.pdf> 

- Elektrim Motors & Machinery Pte Ltd <http://www.elektrim-emm.com/catalogue.php> 

- Barnacort cuchillas <http://www.cortafiambres.webgarden.es/menu/recambios-para-

cortadoras-de> 

- Interrol rodillos <http://www.interroll.es/es/interroll-spain/> 

- EUSPRAY, by esurospray and filter technology <http://www.euspray.com/es/> 

- Bombas GRUNDFOS <http://es.grundfos.com/> 

- ALACER MAS, material acer inoxidable < http://www.alacermas.com/> 

- Schneider Electric < http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/es/> 

- Gassattack <http://www.infoplc.net/files/documentacion/motioncontrol/infoplc_ 

net_powervstorque.pdf> 

- American Society for Testing Materials <http://www.astm.org/Standards/A270.htm> 

- Boletín Oficial del Estado <http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-5281> 

- Blog SIDEROMETAL <http://siderometal.blogspot.com.es/2011/03/norma-en10204.html> 

- International Organization for Standardization <http://www.iso.org/iso/home/standards.htm> 

- Deutsches Institut für Normung DIN <http://www.din.de/cmd?level=tpl-

home&contextid=din> 

- GENCAT, instal·lacions elèctriques de baixa tensió <http://www20.gencat.cat/portal/site/ 

empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=d6ddb9420727

e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD> 

- Viquipèdia REBT <http://ca.wikipedia.org/wiki/Reglament_electrot%C3%A8cnic 

per_a_baixa_tensi%C3%B3> 

- Food and Drug Administration <http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/EnEspanol/> 

- Direct Industry <http://pdf.directindustry.es/pdf/elesa-9336.html> 

- Interempresas, feria virtual <http://www.interempresas.net/Robotica/FeriaVirtual/Producto-

Pulsadores-de-emergencia-Pilz-PITestop-14821.html> 

- ENDESA <http://www.endesaonline.com/ES/Hogares/luz/index.asp> 

- AGBAR, Aigües de Barcelona <http://www.aiguesdebarcelona.cat/tarifas> 
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Altres materials consultats: 

- Ap  t       t      ’    g  t       M t       M tà ·      20 0        v       G  t  . 

- Ap  t       t      ’    g  t    T         Mà        20 2        v       G  t  . 

- Ap  t       t      ’    g  t    E g           F       20 2        v       G  t  . 

- Ap  t       t      ’    g  t     ’E t   t      20 3        v       G  t  . 

- Manual software Siemens UNIGRAPHICS NX 8.0. 

- Manual software EPANET 2.0. 

- Manual formació Prevención de riesgos laborales en soldadura, 2013, CALSONIC KANSEI. 


