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Resum 

Aquí hi ha els annexes del projecte, en ells s’hi recullen diferents càlculs i dades que s’han 
fet servir pel desenvolupament del projecte. Hi ha tres annexes diferenciats: 

Primer hi ha la memòria econòmica, a on es reflexa el cost del prototip descrit en aquest 
projecte analitzant els diferents costos de desenvolupament i construcció de la màquina. 
A més, s’analitza el cost de cada unitat que es fabriqués a la primera sèrie. 

Després es troben els càlculs emprats pel dimensionament de les bombes i dels diferents 
motors de la màquina. Aquests càlculs estan realitzats basant-se en un cicle de bossa 
que pugui complir les especificacions i en les dades obtingudes prèviament sobre les 
dimensiones de les bosses. No obstant, a l’hora de seleccionar els components s’ha 
seguit un criteri de tenir la opció de poder millorar aquest cicle de bosses de cares a 
millorar les prestacions de la màquina, pel que s’ha optat per un sobredimensionament 
dels components dintre d’un increment de costos controlat. 

També, s’ha realitzat un petit recull dels precedents històrics d’aquest tipus de màquines, 
on es pot observar la evolució que ha donat lloc a una màquina d’aquestes 
característiques. També s’observen els diferents aspectes tècnics i de geometria 
constructiva que s’acaben veient reflectits en una màquina d’aquestes característiques.    

Per últim, s’analitzen les solucions adoptades dintre de les possibilitats que s’han 
contemplat, raonant, el perquè de la solució triada.  
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1 Memòria econòmica 

1.1 Introducció 

Amb l’estudi econòmic que es realitza en aquesta memòria es pretén conèixer el cost de 
cada unitat de la sèrie que es fabricarà de la màquina d’injecció d’escuma de poliuretà per 
a embalatges. La sèrie, com figura a les especificacions, és de 30 unitats, és una sèrie 
petita, ja que primer es vol avaluar el funcionament i la utilitat de la màquina de la qual 
tracta aquest projecte. 

Posteriorment, si els resultats que dóna l’esmentada màquina d’injecció de poliuretà són 
positius, s’estudiaran millores d’industrialització per realitzar sèries més grans a preus 
competitius. 

El preu de cada unitat de la màquina d’injecció de PUR es pot dividir en dues parts ben 
diferenciades: 

 

• Cost fix: aquest cost és la suma dels costos dels disseny de la màquina, de la 
fabricació del prototip, de l’assaig del prototip i altres costos derivats del mateix 
prototip. 

• Cost variable: aquest cost fa referència al cost de cada unitat fabricada de la sèrie 
de la màquina d’injecció de PUR. 

El cost de cada unitat d’aquesta màquina d’injecció de PUR resultarà de la suma del cost 
variable propi de cada unitat fabricada i del cost fix total repartit entre el nombre d’unitats 
de la sèrie. 

Segons figura a les especificacions, el cost per unitat no hauria de superar els 10000 €, 
però fóra recomanable que estigués per sota dels 8000 €. 

   

1.2 Cost fix 

El cost fix del projecte està format per dos conceptes: 
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1. Cost derivat del disseny. 

2. Cost derivat de la fabricació i assaig del prototip. 

 

1.2.1 Cost derivat del disseny 

Aquest projecte ha estat realitzat per dos enginyers de projecte sota la supervisió d’un cap 
de projectes. 

• Enginyers de projecte: s’ha estimat que les hores emprades per realitzar tot el 
disseny, amb investigació i memòria inclosa han estat de 320 hores. El preu és de 
27 €/hora. 

• Cap de projecte: aquesta persona ha estat l’encarregada de fer la supervisió del 
projecte durant el disseny, amb una dedicació de 40 hores. El preu és de 36 
€/hora. 

• A més, s’ha de comptabilitzar l’amortització del material informàtic emprat en el 
disseny, material i llicències. Aquesta amortització està valorada en 7 €/hora. El 
temps d’utilització d’aquest material ha estat de 200 hores.      

A la taula que figura a continuació, venen desglossats aquests costos: 

 

Concepte Cost (€/hora) Hores Cost total (€)
Enginyer de projecte 27 320 8640
Cap de projectes 36 20 720
Programes i equips informàtics 7 100 700

Total 10060
 

 

 

  

Taula 1.2.1  Cost derivat del disseny de la màquina 
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1.2.2 Cost derivat de la fabricació i assaig del prototip 

Aquests costos es poden dividir en els següents conceptes: 

1. Cost dels components comercials que han estat necessaris per a la construcció 
del prototip. 

2. Cost de la mecanització de les diferents peces que formen part del prototip. 

3. Cost de muntatge dels diferents conjunts. 

4. Cost de muntatge del prototip. 

5. Cost dels assaigs del prototip. 

1.2.2.1 Cost dels components comercials 

Seguidament figura una taula amb els components comercials que son necessaris pel 
muntatge dels conjunts amb preus de cost. 
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DENOMINACIÓ NºPECES CODI FABRICANT/DIST. COST UNITARI COST TOTAL 

Motorreductor Crouzet 100 W 1 80 899 5 24 474 Viuda Federico Giner 186,02 €          186,02 €        
Politjes 2 FEYC 2,25 €              4,50 €            
Corretja 1 FEYC 2,10 €              2,10 €            
Cargols - COFAC 1,90 €              1,90 €            
Suports boles 2 RAT20 INA 6,20 €              12,40 €          
Rodaments boles 2 6002RS INA 5,17 €              10,34 €          
Molles 2 COFAC 0,17 €              0,34 €            

Electroimans 2 372 Jové 86,30 €            172,60 €        
Molles 2 COFAC 0,06 €              0,12 €            
Cargols - COFAC 1,15 €              1,15 €            

Bombes 2 PMPO 36,76 € 73,52 €          
Motors asíncrons 50W 2 Comatrans 165,23 € 330,46 €        
Juntes NBR 8 Epidor 0,34 € 2,72 €            
Mànegues 2 Poltercar 135,22 € 270,44 €        
Resistències 2 Tope 79,46 € 158,92 €        
Capçal mesclador i actuador 1 GUSMER 350,35 € 350,35 €        
Material hidràulica - Poltercar 4,78 € 4,78 €            
Cargols - COFAC 1,44 € 1,44 €            

Rodes 4 FEYC 12,34 € 49,36

Cargols - COFAC 3,86 €              3,86 €            

Total 1.587,96 €     

SISTEMA DE SUPORT DE BOBINA

SISTEMA ARROSSEGAMENT DE FILM

SISTEMA DE TALL

SISTEMA D'IMPULSIÓ DE COMPONENTS

XASSÍS DE LA MÀQUINA

 

1.2.2.2 Cost de mecanització dels components 

Aquí figura el cost de les peces que s’han de mecanitzar i de les xapes tallades per làser. 

Taula 1.2.2.1 Cost dels components comercials 
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DENOMINACIÓ NºPECES CODI FABRICANT/DIST. COST UNITARI COST TOTAL 

Corró motoritzat 1 80 899 5 24 474 Rodero 317,05 €         317,05 €        
Xapes laterals 2 Laser Pie 12,34 €           24,68 €          
Blocs corró boig 2 Tallers Blassau 12,36 €           24,72 €          
Xapa suport motor 1 Laser Pie 2,65 €             1,90 €            
Bulons 2 RAT20 Tallers Blassau 1,45 €             2,90 €            
Eix corró boig 1 6002RS Tallers Blassau 1,15 €             1,15 €            
Braços corró boig 2 Tallers Blassau 0,65 €             1,30 €            
Passadors 2 Tallers Blassau 0,24 €             0,48 €            

Xapes laterals 2 372 Laser Pie 9,45 €             18,90 €          
Sofridera 1 Tallers Blassau 2,34 €             2,34 €            
Braços basculant 2 Laser Pie 3,22 €             6,44 €            
Basculant 1 Tallers Blassau 4,27 €             4,27 €            
Tija tensor 2 Tallers Blassau 0,15 €             0,30 €            
Resistència NiCrom 80/20 1 Impex Iberfil 1,54 €             1,54 €            
Rulines PTFE 2 Tallers Blassau 0,53 €             1,06 €            
Teixit de vidre enteflonat 1 Servicio Estación 0,40 €             0,40 €            
Suport tija 2 Tallers Blassau 0,23 €             0,46 €            
Escuma silicona 1 Servicio Estación 1,35 €             1,35 €            

Canya bomba 2 Tallers Blassau 2,32 € 4,64 €            
Eix bomba 2 Tallers Blassau 1,45 € 2,90 €            
Part superior filtre 2 Tallers Blassau 0,20 € 0,40 €            
Part inferior filtre 2 Tallers Blassau 0,20 € 0,40 €            
Xarxa filtre 2 Servicio Estación 0,15 € 0,30 €            
Peça unió canya-motor 2 Tallers Blassau 2,10 € 4,20 €            

Eix 1 Tallers Blassau 0,64 € 0,64 €            
Suports PTFE 4 Tallers Blassau 0,75 € 3,00 €            
Resistències NiCrom 80/20 4 Impex Iberfil 0,12 € 0,48 €            
Plaques foradades 4 Tallers Blassau 0,34 € 1,36 €            
Teixit de vidre enteflonat 1 Servicio Estación 0,20 € 0,20 €            

Eix bobina 1 Tallers Blassau 7,35 €             7,35 €            
Topalls bobina 2 Tallers Blassau 11,34 €           22,68 €          
Rulines 4 Tallers Blassau 0,74 €             2,96 €            
Eix rulines 4 Tallers Blassau 0,87 €             3,48 €            
Xapes laterals 2 Laser Pie 2,34 €             4,68 €            

Perfils st-52 40x40x4 6 Servicio Estación 4,70 €             28,20 €          

Total 499,11 €        

XASSÍS 

SISTEMA DE SUPORT DE BOBINA 

SISTEMA ARROSSEGAMENT DE FILM

SISTEMA DE TALL

SISTEMA D'IMPULSIÓ DE COMPONENTS

SISTEMA DE SOLDADURES LATERALS

 

Taula 1.2.2.2  Cost de mecanització dels components 
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1.2.2.3 Cost derivat de la fabricació dels conjunts 

Aquí figura el cost de muntatge per separat de cadascun dels conjunts que formen la 
màquina. 

DENOMINACIÓ FABRICANT/DIST. COST UNITARI COST TOTAL

Xassís Blassau 115,00 €                115,00 €                
Sistema suport bobina Blassau 6,00 €                    6,00 €                    
Sistema tracció Blassau 12,00 €                  12,00 €                  
Sistema soldadures laterals Blassau 3,00 €                    3,00 €                    
Sistema de tall Blassau 12,00 €                  12,00 €                  
Sistema d'impusió de components Blassau 12,00 €                  12,00 €                  

Total 160,00 €                
 

 

1.2.2.4 Cost del muntatge del prototip 

Una vegada es tenen totes les peces mecanitzades, les xapes, i les caixes corresponents 
al control electrònic, s’ha de procedir al muntatge general de la màquina. D’aquest cost, la 
part més important correspon a l’electrònica, degut a que, per la naturalesa modular de la 
màquina, els conjunts mecànics tenen un muntatge bastant senzill. 

Concepte Cost (€/hora) Hores Cost total
Operaris 15 10 150,00 €           

Total 150,00 €            

 

 

 

Taula 1.2.2.3 Cost derivat de la fabricació dels conjunts 

Taula  1.2.2.4 Cost del muntatge del prototip. 
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1.2.2.5 Cost dels assaigs 

En aquest apartat es fa una valoració del cost dels assaigs necessaris per a la posada a 
punt dels sistemes de la màquina. S’ha de tenir en compte que la sincronització dels 
diferents sistemes de la màquina és complexa i difícil d’ajustar, perquè aquest procés 
requereix d’una harmonització dels temps de cada moviment gairebé perfecta. A més, el 
comportament de les làmines de PE-HD és força imprevisible degut  a la seva lleugeresa i 
la seva càrrega estàtica, per tant, els assaigs seran bastant llargs i complicats. 

Concepte Cost (€/hora) Hores Cost total
Operaris 15 20 300,00 €           

Total 300,00 €            

 

1.2.3 Cost total del prototip 

Tenint en compte tots els costos fixes derivats de la fabricació i els assaigs del prototip 
considerats en apartats anteriors, obtenim que el cost total del prototip és de 2697.07 €. 

Aquest és el cost dels sistemes mecànics i hidràulics, si es vol afegir el control electrònic 
de la màquina, aquest es pot valorar en prop de 2500 €, incloent-hi el disseny. Per tant, el 
preu definitiu d’un prototip funcional serà de 5197.07 €. 

1.2.4 Cost fix total 

Està format pel cost del prototip i el cost derivat del disseny. La suma d’aquests dos 
conceptes dóna un resultat de 15257.07 €. 

 

1.3 Costos variables 

Aquests costs, anomenats així perquè depenen del número d’unitats realitzades, inclouen 
les següents despeses: 

• Cost de la mecanització dels components 

Taula 1.2.2.5 Cost dels assaigs 
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• Cost de la fabricació dels conjunts 

• Cost dels components comercials 

• Cost de muntatge per a cada unitat 

1.3.1 Cost de la mecanització dels components 

Els components que s’han de mecanitzar i que formen part d’una unitat de la sèrie són els 
mateixos que en el cas de la fabricació del prototip (apartat 2.2.2.), per tant, no cal tornar-
los a desglossar. En canvi, es poden obtenir preus més assequibles en el cas de fabricar-
ne una sèrie de 20 màquines. Per tant, el preu total de la mecanització dels components 
és de 399.29 €. 

1.3.2 Cost de la fabricació dels conjunts 

Es pot desglossar igual que en el cas del prototip (apartat 2.2.3.), però, en aquest cas, el 
seu cost serà de 142 €. Queda molt reduït, perquè el muntatge d’una unitat de sèrie es pot 

organitzar d’una manera molt més eficient que en el cas d’un prototip. En aquest apartat 
s’ha d’afegir el cost d’una carcassa de Xapa que, en cap cas pot excedir de 30€. 

1.3.3 Cost dels components comercials 

Es poden desglossar igual que en el cas del prototip (apartat 2.2.1.), No obstant, si s’hi 
afegeixen els components electrònics, el seu cost queda en 3250 €. 

1.3.4 Cost del muntatge de cada unitat 

Aquest cost és molt inferior al cost derivat del muntatge d’un prototip també degut a la 
eficiència derivada del muntatge d’una sèrie. El seu cost és de 90 €. 

1.3.5 Cost variable total 

Per tant, el cost variable total, és la suma dels quatre costos exposats en apartats 
anteriors: 

• Cost de la mecanització dels components: 399.29 €. 

• Cost de la fabricació dels conjunts:  142 €. 

• Cost dels components comercials:  3250 €. 

• Cost de muntatge per a cada unitat:   90 €. 
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Per tant, el cost variable total de cada unitat és de 3881.29 €. 

 

1.4 Cost final d’una unitat de la màquina d’injecció de 

poliuretà 

El cost final de cada unitat de la sèrie està format pel cost variable derivat de la fabricació 
de cada unitat (apartat 3) més el cost fix unitari, resultant de la divisió del cost del prototip 
de proves pel nombre d’unitats de la sèrie. En aquest cas es realitzarà el càlcul per a una 
sèrie de 20 unitats. 

Cost final = Cost variable + cost fix / Nº unitats  

Cost final = 3881.29 € + 15257.07 € / 20 unitats = 4614.14 €. 

 

1.5 Conclusions 

El cost final per a cada màquina d’injecció de poliuretà per a embalatges és de 4614.14 €. 

Segons especificacions, el cost de la màquina hauria d’estar entre 5000 € i 6000 €, franja 
en la qual pot quedar finalment si s’hi afegeixen els costos d’homologacions, comercials i 
de transport. El preu obtingut finalment, dóna molt de marge per a una potencial entrada al 
mercat amb una màquina d’aquestes característiques. A més, la hi ha diferents millores a 
realitzar a la màquina per a una reducció de costos important en cas de que es volgués 
fer el llançament d’una gran sèrie (més de 300 unitats).  
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2 Càlculs 

2.1 Cicle de bossa. 

Segons les especificacions de la màquina d’injecció de PUR per a embalatges, la 
màquina MIP ha d’ésser capaç de fabricar 16 bosses de 500 mm x 200 mm cada minut.  

A l’hora de realitzar els càlculs, es farà servir com a referència un cicle de bossa (500 x 
200) de 3 segons, repartit segons el processos de la màquina de la següent manera:  

• Baixada de bossa: 1.5 s 
• Emplenat de bossa: 1 s 
• Tall i soldadura: 0.5 s 

La única raó per a dissenyar la màquina per a una cadència de bosses tan alta és 
comercial i des d’un punt de vista de competitivitat en el mercat, perquè s’ha de ser 
conscient que no hi ha cap operari capaç de fer tants embalatges en tan poc temps. 

Per això, cal remarcar que la virtut principal de la màquina ha de ser la seva regularitat en 
la producció de bosses i que és preferible que la màquina no es quedi aturada abans que 
una cadència de bosses massa alta. De totes maneres, es dimensionaran els motors per 
a poder assolir una cadència més alta que la competència per tal de tenir un marge de 
millora més gran a l’hora de fer els assaigs de la màquina. 

 

2.2 Sistema de tracció. Arrossegament del film. 

Baixada de bossa: 1.5 s; 

Longitud bossa: 200 mm = 0.2 m 

Velocitat mitjana d’avanç de bossa:  

• vm = sm
s
m

/13.0
5.1
2.0

=  

• Velocitat màxima: v = 0.5 m/s  
 
Es vol garantir una velocitat màxima molt superior a la mitjana per anar tranquils després 
a l’hora de determinar els temps d’acceleració i de frenada. 

Velocitat angular màxima del corró (r = 30 mm = 0.03 m): 
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• srad
m

sm
r
v

/7.16
03.0

/5.0
===ω

min1
60

2
1 s
rad
v

⋅⋅
π

≅ 160 min-1 

 

Es determina un temps d’acceleració de 0.2 s, el qual servirà per a determinar 
l’acceleració angular que ha de garantir el motor: 

• 2/5.83
2.0

/7.16
srad

s
srad

ta

==
∆

=
ω

α  

 

Per tant, la potencia requerida per motor que ha de moure el corró és: 

• α⋅= JNm = =⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅+ αα )5.05.0()( 22
bobinabobinacorrócorróbobinacorró rmrmJJ  

= ( 22 )3.0(235.0)03.0(25.0 mkgmkg ⋅⋅+⋅⋅ ) 2/5.83 srad⋅ = 86.5W 

El corró s’ha considerat com un cos homogeni per a simplificar els càlculs, s’ha de tenir 
en compte que es tracta d’una massa i un radi molt inferiors als del cas de la bobina, per 
tant, el terme de la inèrcia corresponent a la bobina serà molt més important a l’hora de 
realitzar els càlculs i permet realitzar aquesta petita simplificació. 

A aquesta potència se li ha d’afegir una potència adicional per a compensar el moment de 
rodadura que es produeix entre corrons i el fre que es produeix a les rulines de 
recolzament de l’eix de la bobina. Si es valora aquesta potència en 10 W, la qual dòna 
marges per a incrementar el fre de la bobina i la força entre corrons, s’obté una potència 
total de 96.5 W. Aquesta potència fa que s’hagi d’instal·lar segons catàleg un motor de 100 
W, en aquest cas es tracta d’un motorreductor és de la marca Crouzet. 

Cal recordar que aquest projecte tracta d’un prototip de proves i que el 
sobredimensionament dels motors permet afegir i provar nous sistemes mecànics i de 
frenada per a assolir una baixada correcta del film. Cal recordar que el comportament d’un 
film de les característiques del que es fa servir en aquesta màquina és bastant difícil de 
preveure. Per això s’han pres uns valors de temps d’acceleració bastant baixos, per a 
poder adaptar al màquina a noves modificacions, o a provar d’assolir temps de cicle més 
baixos, si es pot. 
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2.3 Càlcul de grups impulsors. 

Seguint amb el cicle de bosses definit anteriorment, el temps d’emplenat per a una bossa 
de 500 x 200 es de 1 s.  

Càlcul del volum de les bosses (100% d’emplenat). 

S’ha fet partint del volum de quatre bosses de mostra, de mides diferents. Aquest volum 
s’ha calculat de forma experimental. 

4 dm2________1.32 l 

9 dm2________4.54 l 

16 dm2_______10.74 l 

25 dm2_______17.5 l 

 

Això dona una relació empírica entre área (S en dm2) i volum (V en l) de: 

SV ⋅+−= 78.005.2  

De manera que el volum corresponent a la bossa de 500x200 (10 dm2) será 5.743 l 

Aquests estudis s’han realitzat prenent com a referència altres bosses d’aquest tipus 
existents al mercat. La densitat de l’escuma de PUR és de 6.5·103 gr/m3. 

En funció de la composició del poliol, la proporció necessària per a l’obtenció d’una 
escuma òptima pot variar. En el cas d’aquesta màquina es faran servir unes proporcions 
bastant habituals, 100 g de poliol per 120 g de MDI. 

El cabal de poliol que ha de garantir la bomba serà el següent: 

• hlsml
gPOEM

l
gescuma
gPOEM

lgsl /68.58/3.16
04.1

10
220
100

/5.6/743.5
3

==⋅⋅⋅
−

 

 

En el cas de l’isocianat: 

• hlsml
gMDI

l
gescuma
gMDI

lgrsl /12.60/7.16
22.1
10

220
120

/5.6/743.5
3

==⋅⋅⋅
−
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Per tant, el cabal real que han de garantir les bombes haurà de ser de 60 l/h. S’instal·laran 
bombes similars per tots dos circuits. S’ha trobat un tipus de bombes del tipus gerotor 
emprades a l’automoció com a bombes d’oli, de la marca PMPO, el seu baix cost (36 €) fa 
que siguin una opció molt vàlida per a aquest cas. 

Les bombes tindran un funcionament en continu ON/OFF i la seva pressió estarà limitada 
internament pel seu propi cabal de fuites. 

 

• fuitesteòricreal qQQ −=  

• ernateòricfuites K
H

Qq int⋅
∆

=
ν

 

 

En aquest cas, les bombes estan limitades a 20 bar, pressió més que suficient si es vol 
garantir una pressió mínima de 7 bar al capçal per a garantir una bona qualitat de 
l’escuma. 

Les bombes faran servir motors asíncrons, els quals permeten amb el seu lliscament 
unes variacions al cabal i la pressió que han de donar. 

La potència requerida per a cada grup impulsor es pot calcular: 

• 
bomba

MDIPOEMMDIPOEM
MDIPOEM

HQ
N

η
γ ⋅⋅

= //
/  

 

on: 7.0≈⋅⋅= mecànicvolumètrichidràulicbomba ηηηη  (valor adoptat usualment en càlcul de grups 

impulsors) 

• W
msmsmmkg

N POEM 63.16
7.0

70/1063.1/81.9/1004.1 3533

=
⋅⋅⋅⋅⋅

=
−

 

 

En el cas de l’isocianat: 

• W
msmsmmkg

N MDI 99.19
7.0

70/1067.1/81.9/1022.1 3533

=
⋅⋅⋅⋅⋅

=
−
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De manera que la potència elèctrica requerida per a cada component es pot calcular de la 
següent manera: 

• ==
elèctric

POEM
POEM

N
P

η
W

W
79.20

8.0
63.16

= ; 

• W
WN

P
elèctric

MDI
MDI 99.24

8.0
99.19

===
η

; 

 

Així, s’instalaran dos motors de 25W a la màquina. 

Aquesta és la corba característica real de les bombes que es munten a aquesta màquina. 
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Fig.- 2.3. Corba característica real de les bombes gerotor PMPO  
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3 Precedents del procés. 

L’ús generalitzat de l’escuma de poliuretà comença a la segona meitat del segle XX. 
Actualment, el poliuretà ha esdevingut una matèria primera molt important per a la 
fabricació de soles de sabates, elements varis per a l’automoció, components de seients i 
matalassos, a la indústria de l’embalatge i a la construcció, entre d’altres aplicacions. Això 
és degut a les seves múltiples varietats, com a escuma rígida, com a escuma flexible, 
com a termoestable, com a elastòmer, les quals fan que la mateixa substància essencial 
pugui tenir una amplia gamma de propietats diferents, en funció del procés d’escumació o 
dels additius fets servir a la fórmulació del poliol (POEM). 

El poliuretà com a substància va ser descobert als anys trenta per Otto Bayer, 
investigador del departament de recerca de Bayer AG. Otto Bayer, que no tenia cap 
relació de parentesc amb els propietaris de la companyia, estava investigant per a trobar 
una fibra sintètica semblant a la poliamida (PA), la qual havia estat descoberta feia poc als 
Estats Units, quan va obtenir la formació de macromolècules de uretans a partir de la 
reacció de l’isocianat amb alcohols.  

La patent de base d’aquest procediment per a la formació de poliuretà va ser concedida a 
Bayer AG el 13/11/1937 (patent nº 728981) No obstant, durant un temps, tot i que es va 
considerar el descobriment com a interessant des del punt de vista acadèmic, no se li va 
trobar cap utilitat pràctica. Això es devia a l’aparició de bombolles a dintre del material, 
circumstància que era considerada com a un problema per a la capacitat mecànica del 
material. Aquestes bombolles eren el resultat de l’aparició de CO2 a dintre del material 
com a resultat de la reacció entre el poliol i isocianat. 

El 1941 es va descobrir que, mitjançant l’addició de petites quantitats d’aigua, es 
provocava una homogeneització de l’escuma. Això era causat per una homogeneització a 
la formació del CO2 a dintre del material, de manera que es va aprofitar la formació 
expontània de bombolles per a engegar un procés d’escumació estandaritzat. 

Un cop assentats els fonaments químics del procés, es va començar a implementar la 
part tècnica, amb el desenvolupament d’una maquinària per a la formació de poliuretans. 
El 1947, Bayer AG va enllestir el primer dispositiu experimental per a l’obtenció mecànica 
d’ecuma de poliuretà. 
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Fig.- 3.1. Primer equip experimental per a la formació d’escuma de poliuretà. 

 

No obstant, des del punt de vista de l’aplicació d’escuma de poliuretà per a embalatges, 
les primeres patents que es poden considerar precursores d’aquest procés són les de 
màquines per a la formació de coixins d’aire i la seva aplicació al camp dels embalatges. 
La primera patent que s’assembla una mica a la idea de fer servir coixins flexibles per a 
embalatges data de 1959.  
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El 1965, la marina dels Estats Units fa servir coixins d’aire per a emplenar el forat que 
queda entre els dos cascos dels vaixells, de manera que podien guanyar molta capacitat 
per surar en el cas hipotètic que quelcom pogués col·lisionar amb el vaixell i foradar el 
primer casco. 

No obstant, des del punt de vista tecnològic el primer precedent d’una màquina semblant a 
la que tracta aquest projecte no es troba al camp militar ni dels embalatges, sinó a la 
indústria alimentària. Des d’un punt de vista constructiu i tecnològic, el referent més 
proper es pot trobar a les màquines per formar i emplenar bosses d’aliments. Aquest tipus 
de màquina data del 1963, però avui en dia, encara es poden trobar màquines similars a 
qualsevol fira de l’alimentació. 

Aquesta màquina fa servir sistemes anàlegs a la part del suport de la bobina o al sistema 
per soldar i tallar les bosses i la tecnologia que es fa servir aquí serveix per a la 
implementació de diferents sistemes de la màquina d’injecció de PUR per a embalatges, 
com les resistències de NICrom 80/20, el teixit de vidre enteflonat o els sistemes per 
moure les resistències de tall entre d’altres coses. 
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Fig.- 3.2. Patent d’una màquina per a emplenar bosses 
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Al 1983 s’inventa la primera màquina per a la formació de bosses destinada als 
embalatges, la qual emplena i tanca bosses plenes d’aire en un procés continu semblant 
al que feia servir a la patent de la figura 3.2. El seu procés es pot veure a la següent figura: 

 

 

Fig.- 3.3. Patent d’una màquina per a fer protector pels embalatges (Pendleton, 1983) 

 

Als principis dels 80, es comença a fer servir la varietat flexible de l’escuma de PUR per 
als embalatges. Es fa servir segons dues modalitats, la injecció directa a dintre de 
l’embalatge, anomenat en anglès foam-in-place, i la injecció i curat dintre de motlles per a 
la producció en sèrie de les proteccions dels embalatges. 
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La màquina dissenyada en aquest projecte no deixa de ser un híbrid entre la idea de fer 
màquines per a la producció de protectors per a embalatges (Fig.- B.3.) i l’ús de l’escuma 
flexible de PUR com a element protector.  

Per últim, i com a precedent del producte que es vol obtenir de la màquina, no es pot 
oblidar la patent del 1997 de L.B. Sperry de la Sealed Air Co., a la qual hi ha un tipus de 
bossa que es fa servir molt avui en dia. Són bosses que porten dos compartiments 
interiors, un pel poliol i un altre per l’isocianat. Aquestes bosses es fan servir trencant 
aquests compartiments i ficant la bossa a dintre de l’embalatge abans de que l’escuma 
hagi començat a solidificar. 
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Fig.- 3.4. Patent de bossa de PUR per a un procés foam-in-bag. 
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Amb aquesta patent s’acaba la descripció dels precedents de la màquina d’injecció de 
PUR per a embalatges. Hi ha moltes altres patents semblants que també podien haver 
estat incloses en aquest annex, però la intenció era fer una breu descripció històrica dels 
precedents del procés i no una cerca de patents ni una dissertació sobre l’ús del poliuretà 
coses que s’escapen una mica de l’abast del projecte. 
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4 Solucions adoptades i justificació 

Durant aquest projecte, s’han hagut de prendre diferents decisions respecte del disseny 
d’alguns sistemes o la instal·lació d’alguns components en comptes d’uns altres. 
Aquestes decisions s’han pres en base a diversos criteris: econòmics, de senzillesa en el 
disseny o segons les necessitats de la màquina. 

En aquest annex es podran veure les diferents decisions preses al llarg del projecte així 
com les altres alternatives existents. 

 

4.1 Sistema de suport de la bobina. 

Tot i que d’altres màquines tenen la bobina recolzada a sobre de dos corrons, s’ha 
considerat que era millor introduir l’eix tubular d’alumini dintre d’ella. Això fa que sigui més 
senzill mantenir el film centrat. A més, si calgués frenar la bobina, aquest tipus de 
muntatge simplificaria la implementació d’un sistema de fre. 

 

4.2 Sistema d’arrossegament de film. 

S’ha optat per motoritzar el corró mitjançant una transmissió per corretja perquè, de cares 
a un primer prototip, és més barato. No obstant, com ja s’ha mencionat al llarg d’aquest 
projecte, la solució definitiva passa per muntar corrons motoritzats, els quals simplifiquen 
el muntatge i ocupen menys espai fent la mateixa feina. 

El corró boig s’ha muntat a sobre d’un basculant per tres motius en especial: primer 
perquè és la manera més senzilla per fer que aquest corró faci força contra el corró 
motoritzat; segon, perquè d’aquesta manera s’aprofita el propi pes del corró per que 
empenyi contra l’altre; per últim, aquest tipus d’instal·lació simplifica molt el muntatge i 
desmuntatge del corró, si s’escau, degut a que només s’han de treure dos cargols. 

El sistema va actuat per un motor de corrent continu degut a que és més econòmic i a 
que ha de tenir un control molt acurat per a la determinació dels temps d’acceleració, 
velocitat constant i de frenada del corró. 
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4.3 Sistema de soldadures laterals 

Aquest sistema és similar al fet servir per altres màquines de formació de bosses, en 
aquest cas, l’única diferència es troba en que els suports de les resistències poden lliscar 
al llarg de l’eix que els aguanta, d’aquesta manera es pot adaptar amb facilitat la màquina 
per a bobines de diferents amplades. 

 

4.4 Sistema de tall 

La configuració del sistema de tall s’ha fet en base a un bon aprofitament de l’espai i a la 
possibilitat de realitzar diferents assaigs de cicle de bossa.  

S’han posat els basculants a sota per a tenir el suport de la resistència el més a prop  
possible del corró, cosa que es tradueix en un millor aprofitament de film i en una màquina 
més compacta. A més, aquesta configuració fa que el sistema estigui obert per defecte, 
de manera que els actuadors només treballaran en el moment de tallar la bossa. 

Hi ha màquines que tenen una actuació mecànica del sistema de tall i aquest està 
relacionat amb el moviment dels corrons. És una bona idea, però de cares a fer un primer 
prototip al qual es realitzaran els assaigs del cicle de bossa, s’ha considerat més oportú 
fer una actuació independent, que permeti jugar amb els temps d’operació de la màquina. 
En aquest cas, s’ha optat per instal·lar un electroiman a cada costat del sistema, acoblat 
als braços del sistema de tall mitjançant uns colissos que serveixen per a transformar el 
moviment longitudinal de l’eix de l’electroiman en un moviment circular dels braços. 

La instal·lació d’electroimans pot semblar més cara que la d’altres actuadors, però s’ha de 
tenir en compte que ajuden a simplificar el control electrònic de la màquina, per tant, el 
que es paga de més per una banda, s’estalvia per l’altra. 

 

4.5 Sistema d’impulsió de components. 

S’han tingut en compte diferents possibilitats, tant des del punt de vista del bombeig con 
des del punt de vista de l’escalfament dels productes i s’ha optat per una solució que, 
dintre de no ser òptima des del punt de vista tècnic, és molt vàlida des d’un punt de vista 
econòmic i constructiu. 
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Les bombes instal·lades són les que millor funcionen en un sistema similar per la senzilla 
raó que són les úniques que poden treballar a dintre del fluid, amb una pressió superior a 
l’atmosfèrica a la zona d’aspiració. Això fa que la bomba funcioni en òptimes condicions. A 
més, encara que els materials de les bombes no siguin els idonis per als productes que 
han d’impulsar, el baix preu d’aquestes (36 €) fa que sigui més barato canviar-les que 
instal·lar altres bombes més cares que no s’hagin de substituir. 

A més, com s’ha dit a la memòria, el flux enviat per les bombes d’engranatges és molt poc 
polsant, qüestió molt interessant de cares a realitzar una barreja de la millor qualitat 
possible. 

En quant a l’actuació de les bombes, està clar que si es vol que el motor no pateixi molt 
pels canvis de parell que ha de realitzar dintre de tenir una alimentació constant, l’elecció 
és clara, s’han d’instal·lar motors asíncrons perquè la seva capacitat de lliscament dintre 
del camp magnètic els fa perfectes per a adaptar-se a les intermitències del sistema.  

Pel que respecta a l’escalfament dels fluids, hi ha dues possibles solucions, l’escalfament 
a dintre de calderins pressuritzats o l’escalfament a dintre de la mànega. Qualsevol de les 
dues solucions és vàlida, des d’un punt de vista conceptual sembla més correcte escalfar 
a dintre dels calderins, a més facilita el control de temperatura i la instalació de les 
resistències escalfadores.  

No obstant, s’ha optat per escalfar el producte a dintre de la mànega, amb la instal·lació 
d’una resistència en contacte directe amb el fluid. D’aquesta manera les mànegues fan 
alhora de calderins. Aquesta solució és bastant més econòmica i permet que el cos de la 
màquina sigui més petit de cares al trasllat. Per altra banda, te alguns defectes: el primer 
és que per escalfar el producte calen prop de 6 m de mànega, la qual acaba fent nosa; 
l’altre defecte és que, al principi de la injecció, hi ha una petita porció de producte que no 
s’ha escalfat prou, cosa que fa que es generin uns pocs grams d’escuma de baixa 
qualitat. 

Realment, aquesta decisió ha estat la més complicada, perquè és difícil discernir quina de 
les dues solucions és més bona, dintre que les dues són correctes. Al final s’ha optat per 
l’escalfament a les mànegues en base a l’observació d’altres màquines existents al 
mercat, això si, reconeixent la total validesa de l’altra solució per a aquest tipus de 
màquina. 

Per últim, cal ressenyar que l’isocianat reacciona amb l’aigua formant petits cristalls, per 
tant, fora necessari instal·lar un deshumidificador d’aire o un dipòsit pressuritzat de 
nitrogen al forat petit del bidó d’isocianat (blau). A l’hora de la veritat, no ho fa ningú i es 
deixa que els engranatges de la bomba esmicolin aquests cristalls. 
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El comportament bàsic del poliol ph = 11-12 fa que s’hagi d’evitar la instal·lació de 
conductes de coure i s’opti per solucions en acer, alumini o PTFE.    

La complexitat química dels productes fan que s’hagi d’anar en compte amb els materials 
que es fan servir, tant a les bombes com a les juntes del sistema. Per això és 
recomanable una revisió anual de l’equip i la substitució sistemàtica de les juntes a cada 
revisió. El baix cost de les bombes fa recomanable també la seva substitució en cas de 
que el seu rendiment comenci a estar en dubte.   

 

4.6 Conjunt general i xassís de la màquina. 

S’ha dissenyat la màquina per a que els diferents conjunts funcionals estiguin com a blocs 
separats per a facilitar la realització dels diferents assaigs. Des d’un punt de vista 
conceptual i d’assaigs, aquest tipus de construcció facilita molt la feina i pot donar la 
possibilitat de fer diferents gammes de producte. 

Ara, des d’un punt de vista econòmic i estètic, fora convenient la integració del xassís i les 
tapes laterals dintre d’un mateix conjunt, això si, facilitant el màxim possible la substitució 
dels diferents conjunts de la màquina per perdre el menys possible de modularitat al 
producte final. 

De totes maneres i de cares a un primer prototip, es considera que el disseny modular és 
correcte i te més avantatges que inconvenients. És només de cares a fer sèries més 
grans i a entrar en un mercat i competir en costos que la integració del disseny permetria 
obtenir un avantatge econòmic.     

 

4.7 Capçal mesclador. 

Tots els capçals mescladors tenen un principi de funcionament similar, amb un pistó que 
baixa i pot obrir i tancar els conductes d’entrada dels productes a la cambra de barreja. 
Les possibles variants es troben a l’actuació del pistó; des d’un punt de vista d’universalitat 
de la màquina, fora convenient instal·lar un actuador elèctric (motor cc pas a pas) abans 
que un pistó pneumàtic.  
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De cares una optimització del sistema, seria interessant el disseny d’un capçal auto-
netejable, es a dir, que fos el propi mecanisme el que netegés el capçal sense necessitat 
de dissolvent.  

També cap la possibilitat de injectar els dos productes per separat a la bossa i que sigui la 
pròpia bossa la que actuï com a cambra de barreja, això podria ser una forma molt simple 
d’estalviar-se el dissolvent. En principi, no sembla que hi hagi cap raó que desaconselli 
aquesta solució, més tenint en compte que hi ha bosses de PUR que tenen a dintre els 
components per separat i aquests reaccionen quan es trenquen els seus sots-
compartiments (Veure fig. 3.4)      

 


