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Resum 

 Aquest projecte pretèn estudiar la viabilitat de integrar un nou producte en una 
empresa, en aquest cas una batedora per a usos en pastisseria i fleques. Per poder 
garantir en certa mesura l'èxit del projecte es realitza un estudi de mercat per tal de 
conèixer la situació del mercat de venda d'aquest tipus d'aparells, així com les seves 
característiques principals i els seus marges de preus. A partir d'aquest estudi s'escolleix el 
tipus de màquina a dissenyar, una batedora capaç de batre qualsevol tipus d'aliments i 
unes quantitats d'entre 40 i 60 l.  

 El següent pas és estudiar quines seran les prestacions principals de la màquina, 
les característiques que tindrà la batedora i les pautes a seguir en el projecte. Així, les 
pautes principals del projecte són aconseguir una màquina de qualitat, capaç de competir 
en el mercat, que a més tingui un preu econòmic i sigui senzilla d'usar i de fabricar. 

 També s'estudia l'impacte ambiental que suposa l'elaboració del present projecte, 
en quant als consums que provoca (olis, greixos, electricitat, etc) i en quant a la vida 
esperada de la batedora i el seu posterior reciclatge. Al tractar-se d'una màquina 
pràcticament en la seva totalitat fabricada en acer, el seu reciclatge és relativament senzill, 
sempre i quan es duguin a terme les tasques reglamentàries en aquests casos. 

 Un altre tema de capital importància és el de la seguretat. En aquest projecte es 
cerca garantir de forma escrupolosa la seguretat dels operaris, a través dels elements de 
seguretat instal·lats i de las senzillesa dels comandaments que impedeixen els possibles 
errors dels operaris. 

 Finalment s'estudia la viabilitat econòmica del projecte, estudiant els seus costos, el 
preu de venta, les inversions necessàries, etc i s'arriba a la conclusió que es pot fabricar 
una màquina competitiva  i rendible segons l'estat actual del mercat. 

 Paral·lelament, aquest projecte ve acompanyat d'una sèrie d'annexos, on es 
detallen els càlculs necessaris per tal de dur a terme el projecte, els plànols del conjunt i les 
peces més importants, les inversions i els estudis econòmics per conèixer la viabilitat del 
projecte, i finalment, la documentació referent a catàlegs consultats per la realització del 
mateix. 
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1. Glossari 

 En aquest apartat es mostren les nomenclatures, abreviatures i símbols utilitzats 
durant aquest projecte per fer més fàcil i amena la lectura de la memòria que ve a 
continuació. A continuació es mostren els símbols utilitzats i la seva denominació:  

Símbol Denominació
a Gorja del cordó de soldadura
b Amplada de la dent
c 1 Factor d'angle de contacte en transmissió per corretja
c 2 Factor de servei en transmissió per corretja
c 3 Factor de longitud en transmissió per corretja
d Diàmetre
d a Diàmetre de cap
d b Diàmetre de base
d inv Diàmetre d'inici d'evolvent
d A Diàmetre actiu de peu
d 3 Diàmetre de nucli en roscats
d w1 Diàmetre de la politja conductora
d w2 Diàmetre de la politja conduïda
e Entreeix provisional de les politges

e nom Entreeix nominal de les politges
f n Factor de velocitat en els rodaments
f B Freqüència de flexions a la corretja
f L Factor de durada en els rodaments
h a Altura de cap
h f Altura de peu
h 3 Profunditat de rosca
i Relació de transmissió o reducció
i c Relació de transmissió a la corretja
i ec Relació de transmissió als engranatges cònics
i p Multiplicació de velocitat al tren epicicloïdal

i real Relació de transmissió real
inv Funció evolvent
k Constant de proporcionalitat

k m Factor de distribució de càrregues en engranatges
k v Factor de velocitat en engranatges
k A Factor de servei en engranatges
l ef Longitud efectiva
m Mòdul
m b Mòdul de base
m 0 Mòdul normalitzat
n Nombre de filets de rosca  
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Símbol Denominació
n a Velociatat a la sortida del motorreductor
n d Velocitat desitjada a la sortida de la màquina
s a Gruix de cap
s b Gruix de base
v Velocitat 
v t Velocitat tangencial

v màx Velocitat màxima
x Recorregut necessari de l'entreeix pel tensat
x i Coeficient de desplaçament de la roda i
y Recorregut necessari de l'entreeix pel muntatge
z Nombre de corretges
z i Nombre de dents de la roda i
z C Factor geomètric als engranatges
z E Factor de material als engranatges
A k Secció resistent del nucli de les rosques
D m Diàmetre mig de l'anella del coixinet
E Fletxa de la corretja per mm de longitud

E a Fletxa de la corretja per una longitud donada
F Força
F t Força tangencial
H 1 Profunditat portant de rosca
K bl Factor de durada a l'engranatge
K C Factor de fiabilitat a l'engranatge
L Braç del tren epicicloïdal

L wSt Longitud del desenvolupament de la corretja
P Càrrega dinàmica sobre el rodament

P B Potència corregida de la corretja
R Radi del pinyó
S Acció dinàmica sobre el recolzament de la corretja

S a Acció estàtica sobre el recolzament de la corretja
T Tensió estàtica de la corretja per ramal
X Factor de distribució en els rodaments
Y Factor de distribució en els rodaments

Y F Factor de forma en els engranatges
Y ε Factor de recobriment en els engranatges
α Angle de pressió
α ' Angle de pressió de funcionament
α a Angle de cap

σ c Tensió de comparació

σ adm Tensió admissible

σ b Sol·licitació equivalent a la dent
ω Velocitat angular
µ Coeficient de roçament

µ a Coeficient de deslliçament per roçament  
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Símbol Denominació
ε α Recobriment transversal
η Rendiment

η Βατ Rendiment de la batedora estudiada
Γ Parell

Γ ρεσ Parell resistent  
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2. Prefaci 

 Aquest projecte tracta de millorar una màquina ja existent en el mercat, per tant no 
es tracta d'un projecte innovador en el sentit de dissenyar un producte nou, sinó que es 
busca millorar les batedores que hi ha al mercat actual, ja que s'ha detectat aquesta 
possibilitat a través d'un estudi de mercat que es comenta més endavant. Així, aquest 
projecte anirà proposant una sèrie de canvis en diversos sistemes de la màquina per tal 
d'aconseguir un producte de qualitat i rendible econòmicament. 

2.1. Origen del projecte 

 L'origen d'aquest projecte es troba en la cerca d'una màquina que plantegés una 
sèrie de reptes al projectista, en quant a necessitat de millora del seu disseny i prestacions. 
Aquesta cerca va finalitzar amb la decisió de treballar sobre les batedores que se solen 
utilitzar en fleques i pastisseries, per la possibilitat de millora que aquests tipus de 
màquines presentaven respecte la majoria de marques en el mercat actual, ja que molt 
poques marques han apostat per fer evolucionar els seus productes (i les que ho han fet 
tenen uns preus molt superiors a la resta). Així, es planteja el repte de poder dissenyar una 
batedora amb unes característiques semblants a les del mercat actual, però reduïnt costos 
a base d'implantar nous sistemes de transmissió, de control de velocitat, etc. 
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3. Introducció 
 La batedora dissenyada en aquest projecte és un instrument totalment 
imprescindible en tot obrador d’un forn de pa, pastisseria o en una cuina, ja que 
permeten funcions com batre o barrejar qualsevol tipus de massa, clara d’ou, brioixos o 
altres aliments. La batedora estudiada es diferencia de la que es pot trobar en les llars en 
el fet  que té unes prestacions molt superiors i en el fet que es tracta d’un aparell més 
voluminós com es pot apreciar als plànols de conjunt. 

3.1. Objectius del projecte 

 L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar els elements mecànics necessaris per tal  
d'obtenir una batedora que sigui útil a un gran sector del mercat a un preu raonable, de 
manera que aquest sigui un producte atractiu tant per les seves prestacions com pel seu 
baix cost. Evidentment, també es seleccionaran els elements elèctrics, electrònics i de 
disseny necessaris per tal de que la batedora pugui tenir unes prestacions que la facin 
competitiva. Per aconseguir-ho es buscaran fórmules per tal de millorar els dissenys que 
existeixen al mercat. En aquest aspecte, a part de treballar el disseny del producte es farà 
un estudi del pressupost que suposa la realització d'aquest projecte i  de la seva viabilitat 
econòmica, en el sentit de buscar quin haurà de ser el preu de venda adequat per obtenir 
beneficis, quines són les formes constructives que sense perdre prestacions permeten un 
abaratiment de costos, i quantes màquines, tenint en compte la demanda existent i les 
prestacions de la màquina, es creu que es podran vendre cada any. 

3.2. Abast del projecte 

 L'abast del projecte és per tant bastant ampli. Com a resultat del projecte es vol 
mostrar els plànols de conjunt i muntatge de la màquina amb les seccions necessàries per 
entendre el seu funcionament, així com els plànols detallats dels elements fabricats 
expressament i que formen part del conjunt. També es faran els càlculs que garanteixen el 
correcte funcionament del conjunt durant la seva vida de servei. A part en aquest projecte 
es realitzarà un pressupost detallat de tots els costos que implica tirar-lo endavant, amb un 
estudi de viabilitat econòmica on es faran les suposicions de quantes màquines es podran 
vendre cada any, quina serà el seu preu de venda,etc. per poder conèixer si realment 
aquest projecte representa una possibilitat de negoci. 
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4. Estudi de mercat 

 El mercat al qual va dirigida la batedora és el dels propietaris dels forns de pa, 
pastisseries, obradors, fleques o cuines industrials que necessiten d'un aparell que els 
permeti batre o barrejar diferents ingredients o també preparar salses. 

 En el mercat actual existeixen multitud de fabricants de batedores tant a Espanya 
com a fora de l’estat espanyol. Tot i les diferències estètiques evidents i normals entre 
productes de diferents marques, la majoria de batedores presenten una sèrie de 
característiques en comú, així com una forma molt semblant, com es comprovarà més 
endavant. A més, les batedores presenten totes un sistema de batre en el qual s'utilitza una 
reducció planetària, que permet batre alhora que l'eix que transmet el moviment gira 
excèntricament respecte el cubell.  

 La majoria de fabricants classifiquen els seus diferents models de batedores segons 
la seva capacitat de batre en batedores de 20, 40, 60, 80 ó més litres de volum. Per altra 
banda una gran part dels models al mercat presenten un canvi de marxes de 3 velocitats 
adaptades als diferents usos de la màquina, i una alimentació de les olles amb el producte i 
un moviment de la base receptora de la olla totalment manuals. 

 Un altre tipus de classificació podria ser per les prestacions de la màquina en quant 
a potència. Existeixen en el mercat clarament dos tipus de batedores, les que només són 
capaces de batre i barrejar "productes lleugers" com per exemple ous, cremes, nata, 
salses, etc, i les que a part de poder treballar amb aquests productes també poden 
manipular elements que presenten més dificultats per ser treballats, en aquest cas 
màquines capaces de fer pasta per a pizza, de batre patates per fer purés, de fer massa 
per pa, etc. Evidentment, aquesta classificació implica l'existència en el mercat de molts 
tipus de models en quant a les seves característiques, i per tant també una amplia gamma 
de preus  

 Per a aquest projecte s'ha cregut convenient treballar amb un tipus de màquina a la 
qual se li puguin adaptar estris per batre capacitats de 40 i 60 l, de manera que el producte 
tindrà interès per un ventall molt ampli del mercat, ja que utilitzar batedores de 20 l limita la 
producció i és difícil trobar forns i obradors que necessitin batre més de 60 l de producte 
alhora. L'altra conclusió a la que s'ha arribat per poder començar a treballar en el disseny 
de la màquina és en les prestacions de potència, de manera que es dissenyarà una 
màquina capaç de batre qualsevol tipus d'aliment, per ser així més atractiva a tots els 
sectors i clients potencials. 
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 Tot això s'haurà de fer intentant reduir els costos en la mesura del possible per tal 
de crear un producte que sigui fiable, útil per a un ampli sector del mercat però a la vegada 
econòmic. 

 A continuació es mostra una taula amb els resultats d'una investigació de mercat 
sobre diferents tipus de marques i models, en la qual només s'inclouen aquells models amb 
característiques semblants als objectius del projecte. 

 

Model Capacitat (l) Potència (kW) Pes (kg) Preu (�) Comentaris

Salva BM-40 40 1,5 240 Selector de velocitat

LDT40T 40 0,74 140 3 velocitats per engranatges

SM-402 40 1,1 155 269.5 555.8 180

BTF040 40 2,2 250 4.270 20 velocitats

ErgoBear 40 40 1,1 53 294 212 9.200 velocitats entre les esmentades

BMP3060V 30/60 1,12 170 8.000 10 velocitats

BMP3060M 30/60 0,75 170 8.000 3 velocitats

ErgoBear 60 60 2,8 42 320 300 11.752 velocitats entre les esmentades

ARM60 60 2,94 70 210 360 450

Comema 60 60 2 325 6 velocitats per engranatges

TS-560 60 1,84 240 3 velocitats

Novinox M-60 60 405 6 velocitats per engranatges

Salva BM-60 60 1,5 240 Selector de velocitat

BTF060 60 2,94 300 5.820 20 velocitats

SP-60M-A 60 1,84 96 175 320 270

60 QT. Mixer 60 2,2 75 100 175/340

Velocitats (min-1)

 

  

 

 

 

 

 

 

Taula 4.1. Estudi comparatiu de les marques i models al mercat 
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 La taula anterior pot donar una idea de quines són aproximadament les 
característiques dels models que hi ha avui en dia al mercat en quant al pes en buit, als 
preus que es paguen per aquest tipus de màquines, les velocitats a les que funcionen, les 
seves característiques principals, etc. Si s'observen detingudament els valors de la taula 
referents a màquines amb capacitats de 30/60 l i de 60 l es pot veure com les potències 
amb les que treballen els diferents fabricants es troben entre els 1,5 i els 3 kW, en quant a 
les velocitats es veu que exceptuant un cas totes es troben entre 40 i 360 min-1, i finalment, 
si s'observen els preus, es desprèn que exceptuant un constructor totes les màquines valen 
entre 5000 i 8000 �. Aquestes dades són significatives i serveixen per fer una primera 
valoració sobre les prestacions i els costos que haurà de tenir la màquina objecte d'aquest 
projecte. 

  Paral·lelament, en aquest estudi sobre la situació en el mercat de les batedores 
industrials, s'ha pogut contactar amb certes empreses que han explicat que les vendes 
habituals d'aquests aparells solen estar sobre la desena a l'any. Això és degut a que són 
màquines que tenen un cicle de vida llarg, que no estan sotmeses a grans sol·licitacions i 
que no han patit una evolució massa notable amb el pas dels anys, la qual cosa fa que no 
siguin substituïdes amb assiduïtat pels comerciants. Aquest fet planteja la necessitat de 
reduir no només els costos variables de la fabricació, sinó també els fixos, ja que es 
fabricaran poques unitats de la batedora i aquests tipus de costos repercutirien molt 
negativament en el seu preu final.  

 Finalment, cal destacar el fet de que la majoria de batedores que es poden trobar al 
mercat presenten unes característiques físiques en quant a la seva forma exterior 
pràcticament idèntiques, així, es mostren a continuació algunes de les batedores que s'han 
estudiat per fer aquest estudi de mercat. 
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Com es veu a les batedores mostrades a les figures 4.1, 4.2 i 4.3 anteriors, les 
batedores existents presenten totes l'eix de forma vertical, de manera que permeten la 
càrrega per la zona davantera mitjançant un sistema de càrrega en gairebé tots els casos 
manual. Totes recolzen la màquina sobre una estructura en forma de pilar, de la qual en 
surt en voladís el capçal de la màquina, que és d'on surt l'eix utilitzat per batre. Caldrà tenir 
en compte totes aquestes i d'altres característiques físiques alhora de dissenyar la batedora 

Fig. 4.1 Batedora 60 QT. Mixer 

 

Fig. 4.2 Batedora Salva BM-60 

 

       Fig 4.3 Batedora BTF060 
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que proposa aquest projecte. Així, la solució proposada en aquest projecte no es 
diferenciarà massa del vist fins aquest moment, tan sols s’incidirà en el fet d’abaratir costos 
a partir d’utilitzar construcció soldada, canviar els canvis de marxes mecànics per un 
variador de freqüència i canviar el sistema de transmissió de la potència per obtenir un 
producte de qualitat i a preu més reduït.  
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5. Definició de les prestacions de l'aparell 

 Com ja s'ha comentat en la introducció al projecte, les prestacions que haurà de 
tenir l'aparell són les necessàries per tal de poder oferir un producte atractiu pels potencials 
consumidors. En aquest apartat s'aniran comentant les diferents decisions sobre les 
capacitats, potència, velocitats, estris, matèries a batre i altres característiques que tindrà la 
batedora objecte d'estudi. 

 El primer punt a tractar és el dels productes amb que serà capaç de treballar la 
batedora. Com s'ha vist en l'apartat de l'estudi de mercat, el producte a dissenyar no només 
hauria de ser capaç de batre elements de poca consistència com els ous o de aconseguir 
preparats senzills com la nata, la maionesa o la merenga, sinó que hauria de poder 
preparar massa de pa, pasta de pizza, trossejar i mesclar patates, preparar pasta per a fer 
brioixos i altres pastissets, etc. 

 Per altra banda, la màquina haurà de ser compatible amb els estris necessaris per 
tal de poder realitzar tots els preparats comentats anteriorment. A més, s'haurà d'utilitzar un 
sistema de muntatge dels estris de treball que sigui senzill i alhora segur, en aquest sentit 
s'opta per dotar als estris amb un perfil que fixi l'estri amb l'eix de la màquina a través d'un 
sistema de baioneta utilitzant un passador que s'obresortirà de l'eix de la batedora. 

 Un altre aspecte important és la capacitat de la màquina. En aquest sentit es busca 
que la màquina sigui compatible amb cubells de capacitat de 40 i 60l. Això és possible 
mantenint el diàmetre dels dos tipus de cubell pràcticament constant i variant només la 
seva alçada. L'explicació per haver escollit aquestes capacitats es troba en l'estudi de 
mercat comentat anteriorment, del qual es desprenia que aquestes són les capacitats més 
demandades en el mercat. 

 En quant al funcionament, la batedora haurà d'ésser senzilla d'utilitzar, de manera 
que només amb unes quantes indicacions sobre el seu funcionament i les explicacions de 
seguretat d'operació que es detallaran més endavant qualsevol operari pugui fer funcionar 
de forma correcta l'estri. Per això es reduiran els comandaments a la següent relació:  

• Posada en marxa 

• Parada d'emergència 

• Aturada 

• Selector de velocitat 
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• Temporitzador 

 

 L'altra especificació de la batedora és que el seu ús no comporti molèsties als 
operaris, en aquest aspecte es treballarà la seva ergonomia, tant en la facilitat d'ús com en 
el fàcil accés als seus comandaments: quadre de comandaments a l'alçada adequada, 
maneta de pujada del cubell a l'alçada adequada i amb unes càrregues necessàries per 
utilitzar-la que siguin admissibles, facilitat de transport del cubell, etc. 

 La batedora utilitza així mateix un sistema d'engranatges planetari que facilita la 
tasca de batre i barrejar productes, de manera que la potència del motor passa a un eix 
central que, a part de fer girar el plat de la màquina, fa girar un pinyó respecte a un 
engranatge interior donant un moviment de rotació i d'avanç a l'eix sobre el que es monta 
l'estri de batre. Aquest moviment és en el que es basa la capacitat de batre de la màquina, 
ja que garanteix que l'estri serà capaç d'arribar a tots els punts de la barreja a treballar. 

 Un altre aspecte a tenir en compte són les velocitats de funcionament de la 
màquina. Com que la màquina ha de treballar amb multitud de productes diferents (veure 
taula 5.1) és també necessari que sigui capaç d'adaptar-se a les diferents exigències que 
comporta barrejar ingredients diferents. Així, és necessari que la màquina disposi d'un 
sistema que li permeti variar la seva velocitat per tal de graduar el parell a aplicar a 
cadascun dels ingredients segons la seva consistència. 

Matèria Capacitat (40l) Capacitat (60l)
Ous (1l=30 ous) 6l 9l
Maionesa (l d'oli) 12l 19l
Nata 9l 19l
Merenga 1,5l (d'aigua) 2l (d'aigua)
Massa de pizza 40%AR 13kg 19 kg
Massa de pizza 50%AR 23kg 34kg
Massa de pizza 60%AR 25kg 37kg
Massa de pa 55%AR 20 32kg
Massa de pa 60%AR 24kg 37kg
Massa per pastís 15kg 22kg
Patates 24kg 36kg
Sucre i ous per bescuit 8kg 11kg
Pasta per bescuit 10 16kg
Massa de donut 65%AR 16kg 23kg

Aplicacions de la batedora

 

     Taula 5.1 Utilitats i capacitats de la màquina 

*AR=Absorption ratio (rati d'absorció), pes de l'aigua dividit entre el pes de la farina 
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 Paral·lelament, el fet de tenir diferents utilitats implicarà utilitzar estris diversos per 
tal de poder treballar correctament amb cadascun dels ingredients anteriorment esmentats, 
així, en les següents figures es mostren les diferents eines amb que es treballarà. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Batedor de pasta 

 

Fig 5.2. Batedor de varetes 

 

 Fig 5.3.  Amassador 

 

 

 

Fig 5.4. Paleta 
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 En la següent taula es mostren les aplicacions de cada un dels útils mostrats a les 
figures 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5, així com les recomanacions sobre la velocitat a la que s'haurà 
de fer funcionar la màquina: 

 

Matèria Estri Recomenació velocitat
Ous Batedor de varetes Qualsevol
Maionesa Qualsevol excepte amassador Qualsevol
Nata Batedor de varetes Qualsevol
Merenga Batedor de varetes Qualsevol
Massa de pizza 40%AR Amassador Baixa
Massa de pizza 50%AR Amassador Baixa
Massa de pizza 60%AR Amassador Baixa
Massa de pa 55%AR Amassador Baixa
Massa de pa 60%AR Amassador Baixa

Patates Batedor de varetes o paleta Baixa o mitja

Pasta per bescuit Paleta Qualsevol
Massa de donut 65%AR Amassador Baixa o mitja

Massa per pastis Batedor de varetes o ganivet Qualsevol

Sucre i ous per bescuit Batedor de pasta o paleta Qualsevol

 

 

 

 

Fig 5.5. Ganivet de pastisseria 

Taula 5.2: Aplicacions de les eines de la màquina i velocitat de funcionament recomanada 
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 Per acabar es planteja el problema dels costos, un requisit indispensable per tal de 
fer viable aquest projecte és la reducció de costos per tal d'oferir un producte atractiu al 
mercat, és a dir, que a més de tenir unes bones prestacions tingui un preu competitiu. Per 
tal de poder complir aquestes exigències és impossible dissenyar components de la 
batedora per a ésser fabricats mitjançant construcció moldejada, ja que els utillatges són 
massa cars per a sèries petites de producció com en aquest cas, sobretot tenint en compte 
que només s'espera una producció d'un màxim d'una desena d'unitats anuals (veure 
apartat 4. Estudi de mercat). Per tant la solució més lògica és treballar utilitzant construcció 
soldada que abarateixi els costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� � � ��26� � � �� � ��� 

 

 

 

 



���������	
�����������������
������������������������
��� � � � � ��27�

 

6. Disseny dels òrgans de la màquina 

 En aquest apartat es comentaran les diferents decisions que s'han anat prenent en 
referència als òrgans o sistemes més importants de la batedora. Aquestes decisions van 
des de la forma i disseny dels elements, fins a la seva duració o el material emprat.  

 Aquest serà un apartat descriptiu, els càlculs més extensos sobre els diferents 
elements de la màquina es poden trobar a l'annex de càlculs que s'adjunta amb aquesta 
memòria del projecte. 

 Per començar, es mostra un esquema de la màquina i se n'anomenen les parts més 
rellevants que es comentaran en aquest apartat perquè el lector es pugui familiaritzar amb 
els noms dels diferents components. 

 

 

 

 

 

 Figura. 6.1 Esquema general de la màquina 

1. Eix porta-estri 4. Pinyó    7.Maneta  10. Cubell 

2. Plat   5. Eix central    8. Capçal 

3.Corona  6. Quadre de comandaments  9.Sistema d'elevació del cubell 
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6.1. Motor  

 Primerament s'ha d'escollir el tipus d'accionament que s'utilitzarà per fer funcionar la 
batedora. Cal tenir present que la màquina estudiada requereix funcionar a diferents 
velocitats però que tampoc és necessària una precisió massa gran en quant a la velocitat a 
la que gira l'estri en cada moment ni tampoc un ventall massa elevat de velocitats (tal i com 
es veu a l'apartat estudi de mercat). Tenint en compte aquests fets es poden plantejar 
diferents alternatives en quant a l'accionament de la batedora: 

• Motor de corrent contínua. 

• Motor de corrent alterna amb canvi de marxes. 

• Motor de corrent alterna amb variador de freqüència. 

 Tot i que el motor de corrent continua és l'adequat per a amplies variacions de 
velocitat [1], el fet de que la variació de velocitat no sigui excessivament àmplia i una sèrie 
de desavantatges del motor de corrent contínua respecte el de corrent alterna fan decantar 
l'elecció cap a aquesta segona opció: 

• Per a una mateixa potència els motors de corrent contínua són més grans i més   
cars que els motors d'inducció. 

• Degut a l'existència del col·lector els motors de corrent contínua requereixen més    
manteniment que els de corrent alterna que són més robustos i presenten més   
simplicitat en els seus elements. 

• S'ha de vigilar l'arrencada en motors de corrent contínua, fins i tot en màquines de  
poca potència, ja que la intensitat d'arrencada només ve limitada per la resistència 
dels debanats. 

 Així, per les seves característiques, preu,  robustesa, simplicitat dels seus elements i 
per tant baix manteniment, el motor d'inducció és el preferit per la major part dels 
accionaments. 

 Dins dels motors d'inducció els més utilitzats són els de ròtor en gàbia d'esquirol 
perquè són més lleugers, barats, de fàcil manteniment i no produeixen guspires tal i com 
succeeix en els motors d'anells de fricció. Per tant s'escolleix aquest tipus de motor en 
detriment de la resta. 
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 Els càlculs referents a la potència nominal del motor i de les velocitats de 
funcionament de la màquina venen explicades detalladament a l'annex de càlculs. En 
aquest apartat es vol comentar la dificultat per part del projectista de trobar un mètode per 
trobar les prestacions en quant a parell necessari per batre diferents elements. Essent 
impossible de determinar de forma apropiada s'ha optat per estudiar les màquines existents 
avui en dia a través del ja comentat estudi de mercat. Emprant aquest estudi s'han pogut 
determinar de manera aproximada els diferents parells que eren capaces de desenvolupar 
les batedores que es poden trobar a la venta, i fent una estimació de les velocitats de 
funcionament, la potència necessària per tal de batre els diferents elements. 

 Així, tal i com es mostra a l'annex corresponent, es decideix utilitzar un 
motorreductor d'inducció trifàsic amb les següents característiques: 
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 El fet de que s'hagi escollit un motorreductor d'aquestes característiques ve 
íntimament lligat al tipus de transmissió que desitgem, com es comenta al següent apartat. 

 

 

 

 

 

 

    Figura 6.2: Motorreductor de dues etapes 
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6.2. Transmissió 

 El càlcul del motor i de la transmissió no es pot fer separadament, tal i com es veu 
en l'annex de càlculs. De totes maneres a efectes literaris s'ha preferit explicar de forma 
separada les raons de disseny que han portat a utilitzar un tipus de transmissió i no una 
altra.  

 Com es pot comprovar l'explicació de la transmissió es divideix en dos apartats. 
Com que les prestacions que es volen de l'aparell requereixen una reducció planetària, es 
decideix primer explicar la transmissió entre el motor i el reductor planetari, per 
posteriorment explicar el funcionament del tren epicicloïdal en si. 

 

6.2.1. Transmissió motor - eix central 

 En l'apartat anterior s'han anomenat les característiques del motor però obviant de 
forma clara perquè s'han pres una sèrie de decisions com nombre de pols o el fet d'utilitzar 
o no un reductor associat. Això és degut a que la velocitat a que gira un motor va 
íntimament lligada a la transmissió que s'utilitzarà. 

 Un dels objectius que ja s'han comentat d'aquest projecte és el de reduir costos 
respecte la competència. Una de les formes per aconseguir-ho és reduint el nombre de 
reduccions d'engranatges i eliminant els canvis de marxes, que encareixen el conjunt. Per 
això i donada la forma que per funcionament requereix la màquina (veure estudi de 
mercat), s'ha optat per muntar el motor en posició vertical i transmetre la potència de l'eix 
del motor al plat de la màquina utilitzant només una transmissió per corretges. Aquest fet 
implica que la velocitat de sortida del motor ja haurà de ser bastant baixa per no provocar 
una diferència entre els diàmetres de les politges (i per tant una també una reducció) 
massa gran. 

 La transmissió es calcula per la velocitat més alta a la que girarà l'eix porta-estri, 
que hauria de ser de 340 min-1. Si el motor escollit és de 1500 voltes es comprova que la 
reducció de la corretja hauria de ser aproximadament de i = 4 (la corretja transmet el 
moviment entre el motor i l'eix central, mentre que la relació entre l'eix central i l'eix porta-
estri és de una petita multiplicació, veure annex càlculs), mentre que si és de 1000 voltes 
aquesta relació es redueix però segueix essent bastant gran i a més cada cop que 
s’augmenta el nombre de pols es necessita un motor més gran i pesat. És per això que la 
solució plantejada en l'anterior apartat és la d'utilitzar un motor de dos parelles de pols 

(ωs=1500   min-1) però amb un reductor d'engranatges de dues etapes (perquè la sortida 
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sigui coaxial) que fa que la velocitat de sortida sigui de 426 min-1 i que, per tant, la relació 

de transmissió de la corretja hagi de ser aproximadament de ic ≈ 2,2 (veure annex de 
càlculs). Tot això comporta utilitzar el següent tipus de corretja i politges: 
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 Cal tenir en compte, per altra banda, que el fet de muntar una corretja implica 
dissenyar un sistema de tensat per poder garantir la tensió de la corretja i la correcta 
transmissió de la potència. En aquest cas s'ha optat per un senzill sistema de guies amb un 
 botó soldat i un cargol que apreta la base del motorreductor fent-lo avançar les distàncies 
marcades pel fabricant (20 mm pel muntatge i 30 mm per garantir una tensió òptima de 
funcionament) justificades en l'annex de càlculs. 

 

  
 Figura 6.3: Transmissió per corretja de la batedora 
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6.2.2. Transmissió eix central - eix porta-estri 

 Un cop la potència ja es transmesa a l'eix central, que gira solidari amb el plat de la 
màquina, és necessari també transmetre el moviment a l'eix excèntric que porta l'estri 
encarregat de batre, mesclar o treballar amb els aliments. 

 Aquesta transmissió es farà utilitzant un conjunt planetari, ja que és una de les 
formes més útils de generar aquest tipus de moviment que garanteix un correcte 
tractament dels aliments.  

 La transmissió planetària funciona de la següent manera: l'eix central de la màquina 
arrossega tot el conjunt. Muntat sobre el plat hi ha un eix excèntric que compta amb un 
engranatge de dents rectes, que alhora engrana amb una corona fixa a la màquina amb un 
engranatge interior. D'aquesta manera el gir de l'eix central dota a l’eix porta-estri d'un 
moviment de rotació al voltant del centre del capçal, mentre que l'engranament entre 
corona i pinyó li dóna un gir sobre si mateix a l'eix porta-estri com es pot observar a la figura 
6.4, on es mostra esquemàticament el funcionament del tren epicicloïdal instal·lat a la 
batedora objecte d'estudi. Aquest sistema garanteix el correcte i complet tractament dels 
aliments, ja que està dissenyat perquè l'estri arribi a tots els racons del cubell. 

 

        Figura 6.4: Esquema del sistema planetari 
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 Les relacions geomètriques entre els radis del pinyó i el braç que hi ha entre l'eix 
central i l'eix porta-estri donen com a resultat la relació de transmissió entre el gir del plat i 
el de l’estri. Per motius de disseny s'acaben escollint unes dimensions d'aquestes relacions 
geomètriques que acaben donant la relació de multiplicació del planetari següent: 

7916,1
mm 48
mm 86 ===

R
L

iP          (Eq. 6.1) 

 A més, caldrà tenir en compte que aquest conjunt planetari necessàriament haurà 
d'anar lubricat d'alguna manera per tal de garantir el seu bon funcionament. Al tractar-se 
d’un sistema que no funciona a massa velocitat es pot optar per lubricar el pinyó i la corona 
mitjançant grassa, de manera que no s'haurà d'inundar d'oli el capçal i no és necessari 
posar miretes d'oli, ni obertures per omplir o buidar el lubricant. 

 Per altra banda el fet de tractar-se de una màquina dedicada a treballar amb 
aliments fa que s'hagi d'anar amb molta cura alhora d'utilitzar diferents lubricants. Per tant, 
s'utilitzaran lubricants específics per a la indústria alimentària com es detalla a l'apartat 
7.1.2. 

 També cal tenir en compte que la configuració del capçal fa que hi hagi un 
desequilibri important durant el seu funcionament. Aquest desequilibri es soluciona afegint 
massa en una zona del capçal per tal de mantenir el centre d'inèrcia sobre l'eix central 
(veure annex de càlculs). 

 Per acabar es decideixen quins seran els materials emprats per a aquesta part de la 
transmissió. Per a l'eix central s'utilitzarà una acer 2C 45 (F-1140), que és un acer de 
màquines semidur de bona resistència mecànica, amb aplicacions per a eixos i és un dels 
acers més usuals al mercat [14]. En quant al plat, s'escolleix utilitzar un acer F-1721 [14], ja 
que serà una peça que necessitarà un procès de bonificació i nitruració per tal de poder 
donar la duresa superficial que requereix el retenidor d'olis. L'engranatge recte i la corona 
es poden fabricar en acer F-1201, un acer de resistència mitjana que té una utilització 
habitual en mecànica i engranatges [14], no és necessari agafar un acer amb 
característiques mecàniques més elevades pels engranatges degut a que no pateixen 
sol·licitacions massa elevades (veure apartat d'engranatges de l'annex de càlculs). 
Finalment l'eix porta-estri haurà d'ésser fabricat amb un acer inoxidable F-3508, que és un 
tipus d'acer utilitzat generalment en la industria alimentària [14], ja que és un element de la 
màquina que pot entrar amb contacte amb els aliments. 
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6.3. Estructura 

 L'estructura sobre la qual recolza tota la màquina es fa a partir de perfils soldats 
d'acer de 50x30x3mm, en la seva majoria, ja que altres elements que aniran soldats o 
cargolats a la estructura (com poden ser el sistema d'elevació o les guies del motor) també 
contribueixen a rigiditzar el conjunt. S'escolleix aquest tipus de perfil ja que per les seves 
dimensions permet tant ser utilitzat pels pilars que suporten la estructura com per les barres 
transversals que acaben de definir el conjunt. En quant al material a utilitzar, serà un acer 
de construcció S235, que és un acer de cost baix i molt soldable [14]. En els plànols 007 i 
008 es poden observar les solucions optades per l'estructura de la torre sobre la qual 
recolza el pes. Cal tenir en compte que aquesta màquina no necessita una rigidesa 
excessiva, ja que petites deformacions sota les càrregues són assumibles i no afecten al 
seu funcionament. 

 L'estructura anirà coberta amb una xapa d'acer inoxidable F-3113, que és l'acer 
ferrític més estràndar i que s'utilitza també en la fabricació d'electrodomèstics [14]. 

 Un altre element important són les potes, que tenen una forma en angle que es pot 
apreciar en el plànol 005 per tal de garantir l'estabilitat de la batedora, de manera que 
davant de qualsevol cop o accident la màquina hauria de inclinar-se més de 15 graus per 
tal de perdre l'estabilitat i caure (veure annex de càlculs, apartat estabilitat del conjunt). 

 

6.4. Sistema d'elevació del cubell 

 En quant al sistema d'elevació del cubell es planteja la primera qüestió de si s'ha de 
realitzar de forma automàtica, o per altra banda és millor realitzar un sistema mecànic. 
S'opta per la segona opció, degut a que la carrera a realitzar no serà massa gran i al fet 
que els càlculs realitzats demostren que és possible fer un sistema senzill, ràpid i que no 
requereix una força excessivament elevada per l'operari.  

 Així, es dissenya un sistema que permeti elevar el cubell de forma ràpida, senzilla i 
poc feixuga. Per tal de complir aquests requisits es tenen en compte les normes 
d'ergonomia (veure apartat 8.1) per tal de fer més fàcil i no perillosa aquesta operació per 
part dels operaris. 

 La solució proposada consisteix en utilitzar un cargol de potència que transformi el 
moviment circular de una maneta en un moviment lineal de pujada i baixada a través de 
una femella. Paral·lelament aquest sistema requerirà d'una parella d'engranatges cònics 
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que desviïn el sentit de gir 90º.  El sistema funciona de la següent manera: la maneta fa 
girar un eix que a través d'una parella d'engranatges cònics transmet el moviment de gir al 
cargol de potència; aquest al trobar-se retingut axialment fa pujar i baixar una femella que 
està retinguda dins una estructura collada al braç porta-cubells (veure planols 004 i 006). 

 El cargol serà fabricat en acer F-1250 o similar, que és un acer de característiques 
elevades que pot ser utilitzat per cargols [14], per contra la femella que s'utilitzarà per pujar i 
baixar respecte el cargol es fabricarà amb fosa grisa FG25, de manera que la combinació 
dels dos materials dóna unes bones característiques de roçament. Els recolzaments del 
sistema d'elevació es fabricaran amb el mateix acer de construcció S 235, mentre que l'eix 
que va unit a la maneta serà d'acer 2C 45. 

 Aquesta solució té com avantatges respecte d'altres que puguin plantejar-se com 
una transmissió del moviment utilitzant una cadena, per exemple, el fet de què el cargol té 
capacitat d’autorretenció i no és necessari pensar en un dispositiu auxiliar que retingui el 
conjunt en cada posició. Per altra banda els cargols de potència han estat provats en 
multitud d'aplicacions amb èxit i fent front a esforços considerables, com per exemple en un 
gat de cotxe on s'aguanta el pes d'una quarta part de l'automòbil. 

 El fet d'utilitzar un cargol de potència dóna dues opcions en quan a la seva forma, ja 
que es pot utilitzar una rosca trapezoïdal o bé una rosca en forma de dent de serra [2], a 
priori pot semblar millor la rosca en forma de dent de serra, perquè aguanta molt millor els 
esforços axials en un sol sentit (com passa en aquest cas, ja que el pes del cubell més els 
ingredients sempre té el mateix sentit), però en l'annex de càlculs es comprova que la opció 
de la rosca trapezoïdal garanteix millor l'autorrentenció, factor més necessari en aquesta 
aplicació. 

 

6.5. Regulació de velocitat 

 La regulació de la velocitat es fa mitjançant un convertidor de freqüència, ja que 
aquest permet un control més gran sobre la velocitat de funcionament de l'aparell respecte 
a un canvi de marxes. A més, la instal·lació d'un convertidor de freqüència suposa un 
estalvi energètic degut a: 

• Reducció del consum 

• Millor control operatiu, millorant la rendibilitat i la productivitat de la màquina. 
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• Estalvi de manteniment (el motor treballa sempre en les condicions òptimes de   
funcionament). [1] 

 La reducció de consum i el fet que el motor treballi en condicions òptimes es deu al 
fet que la reducció de la freqüència implica també una reducció en la potència del motor, de 
manera que el motor dóna sempre la potència requerida i això millora el consum 
d'electricitat. 

 El funcionament del convertidor de freqüència es basa en el fet de canviar la 
freqüència de l'alimentació del motor d'inducció, de manera que al no estar alimentat 
sempre per la tensió de la xarxa (a Europa 50 Hz), el motor va variant la seva velocitat de 
gir. Al fer-ho, però, també ha de variar-se la tensió, de manera que s'ha de realitzar un 
control de la relació tensió- freqüència segons quin tipus de màquina s'estigui controlant. 

 Així s'escolleix regular la velocitat amb un regulador de freqüència que s'haurà de 
seleccionar tenint en compte la potència del motor (PM=2,2kW), i que funcionarà entre les 
freqüències que donin unes velocitats de gir al eix porta-estri d'entre 30 i 340 min-1. Si s'ha 
dimensionat el conjunt per treballar a màxima velocitat quan el motor giri en el seu règim 
normal (alimentat a 50 Hz), significa que el variador de freqüència de la màquina haurà de 
treballar entre els 50 i aproximadament els 4,4 Hz.  

 

 

 

 Figura 6.5: Convertidor de freqüència 
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6.6. Maniobra i control 

 La maniobra de la màquina es busca que sigui el més senzilla possible. Per 
començar l'operari col·loca l'estri a l'eix porta-estri segons quina sigui la substància a batre 
(veure taula 5.2). Seguidament es col·loca el cubell amb els ingredients a tractar mitjançant 
el carro porta-cubells (veure figura 6.6). Un cop ja ha arribat al cubell a l'alçada de la 
màquina, s'ajusta l'alçada del sistema d'elevació i es fixa el cubell perquè no pugui caure. A 
continuació es puja el cubell amb el sistema d'elevació fins a l'alçada de treball (la 
necessària per tal de poder treballar correctament el producte, és a dir, que l'estri es trobi 
gairebé completament cobert pels ingredients). Finalment es baixa la reixa de seguretat i 
s'accionen els comandaments per fer funcionar la màquina. 

 

 

  

Els comandaments s'han de fer anar de la següent manera: primerament, l'operari 
selecciona (si ho desitja) el temps de treball de la màquina, si no es selecciona cap temps 
al engegar la màquina (amb el botó de posada en marxa) la màquina funcionaria fins que 
algú la parés. Si l'operari no toca el selector de velocitat, la màquina sempre engega en la 
velocitat més baixa, ja que el display de velocitat és digital i es torna a situar a la velocitat 
més baixa a l'aturar la màquina. Si per error es seleccionés una velocitat massa elevada 
pels ingredients utilitzats, la màquina es sobreescalfaria i saltarien les proteccions del 
variador de freqüència que aturarien la màquina. Si es vol aturar la màquina i no s'ha 

 Figura 6.6: Dibuix del carro porta-cubells 
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marcat cap temps de treball, només cal pitjar el botó d'aturada. Per contra, si hi ha cap 
inconvenient o situació d'emergència en qualsevol moment prenent el botó de parada 
d'emergència la màquina deixarà de funcionar. 

Amb aquest sistema de funcionament senzill, es busca fer fàcil la maniobra de la 
màquina per part dels operaris i evitar així possibles errors o situacions perilloses per un 
mal ús dels controls de la màquina. 
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7. Anàlisi ambiental 

 Aquest és un projecte respectuós amb el medi ambient, ja que durant la fabricació i 
utilització de la batedora no s'han utilitzat ni llençat productes que poguessin ser 
susceptibles d'afectar al medi ambient, perquè en realitat la major part dels components de 
la batedora estan fabricats en acer o ferro. Tot i així, cal fer una sèrie de consideracions en 
relació a l'impacte ambiental del projecte. 

 

7.1. Substitució d'elements de la batedora 

 La batedora pel seu manteniment ha de substituir una sèrie d'elements que es 
desgasten durant un període concret. En principi durant la vida útil de la batedora els únics 
elements que s'han de substituir o renovar són les corretges i els diferents elements 
lubricants que es troben en la màquina. A part, la màquina requereix una altra sèrie de 
consums evidents com el consum elèctric. 

 

7.1.1. Corretges 

 El càlcul que es realitza a l'apartat A.1 de l'annex de càlculs amb les dades del 
fabricant de corretges està pensat per donar una vida de 25000 hores a les corretges 
utilitzades. Tenint en compte que aquesta és una màquina que no treballa de manera 
contínua, ja que en una cuina, forn o fleca no sempre s'han de barrejar productes, es pot 
estimar que la màquina funcionarà un màxim de 4 hores al dia, si suposem que es fa servir 
els 7 dies de la setmana (els gremis on s'utilitza solen treballar 6 o 7 dies a la setmana) 
s'obté com a resultat que la vida útil de la corretja serà d'aproximadament d'uns 17-18 anys, 
aquest valor contrasta amb el de la vida útil que s'espera de la màquina, que és d'uns 15-
20 anys. Si a aquest fet se li afegeix que moltes vegades la màquina treballarà a règims 
inferiors al utilitzat en els càlculs, ja que s'ha calculat la transmissió per a la pitjor situació 
possible, s'arriba a la conclusió que la corretja no s'haurà de canviar en tota la vida útil de la 
màquina. De manera que només caldrà preocupar-se de com tractar les corretges un cop 
finalitzada la vida de la màquina. 
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7.1.2. Lubricants 

 La batedora presenta diferents zones que han de ser lubricades convenientment, 
bàsicament es tracta de: el reductor d'engranatges del motorreductor, el conjunt 
d'engranatges planetari i els engranatges cònics del sistema d'elevació. Els rodaments i els 
coixinets de fricció també van lubricats, però en aquest cas ja porten lubricació de per vida i 
no es considera que s'hagin de canviar. 

 

7.1.2.1. Motorreductor 

 El motorreductor ha d'estar perfectament lubricat segons les indicacions del 
fabricant, aquest indica una gran possibilitat d'olis diferents per a la lubricació de totes les 
marques, com es pot veure a l'annex de documentació. S'hauran d'omplir les dues 
reduccions del motorreductor amb 0,7 l d'oli cada una, essent canviat l'oli cada 2-3 anys 
(s'ha de comprovar l'estat de l'oli regularment). Quan es retiri l'oli del motorreductor s'haurà 
de guardar convenientment i de forma segura fins que una empresa especialitzada en el 
tractament d'olis reculli els residus. 

 

7.1.2.2. Engranatge planetari 

 L'engranatge planetari presenta el problema que es troba físicament sobre el cubell 
a on es treballa amb els ingredients. Així, encara que el capçal i la capsa de la màquina es 
troben segellades mitjançant juntes i retenidors d'oli es pot donar el cas que accidentalment 
certa quantitat de lubricant pugui caure a la mescla que s'està treballant. Per a aquests 
casos la legislació vigent a la Unió Europea no ha estudiat a fons el problema de la 
lubricació en la indústria alimentària [4], de totes maneres, la legislació americana (que és 
la que s'acaba aplicant) si que divideix els lubricants segons el seu grau de contacte amb 
els aliments i atorga la categoria de H1 a aquells lubricants amb possible contacte 
accidental amb aliments. Per tant aquest serà el tipus de lubricant a utilitzar. 

 Per altra banda el fet de que el planetari no funcioni a grans velocitats i que no 
tinguem més engranatges a la capsa de la màquina fa que es pugui lubricar el conjunt 
només amb grassa, de manera que es simplifica el disseny de la capsa de la màquina. 

 Per tant s'utilitzarà una grassa H1 com per exemple la Optimol Obeen UF, Shell 
Cassida Grease EPS 00 o Nevastane 5p7 que s'haurà d'anar substituint aproximadament 
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cada 500 hores de funcionament, aproximadament cada 5-6 mesos depenent de la 
utilització de la màquina. 

 En quant al seu reciclatge, aquests lubricants en principi no es canvien, sinó que 
cada cert temps, en realitat cada 500-600 hores de funcionament, s'afegeix més greix a la 
zona, només quan en un canvi de greix s'observa que aquest està molt sec s'ha de procedir 
a retirar-lo i a posar-lo de nou, per tant en aquest cas, s'haurà d'anar amb cura de recollir 
les restes de greix i dipositar-les en els receptacles adequats per tal de poder donar-los a 
una empresa gestora de residus d'aquest tipus. 

  

7.1.2.3. Sistema d'elevació del cubell 

 L'engranatge cònic haurà d'anar engrassat amb un greix d'ús general i s'haurà de 
tornar a engrassar quan es noti una mica de dificultat en fer funcionar el sistema d'elevació 
del cubell. De la mateixa manera també hauran d'engrassar-se les barres guiadores del 
sistema. Paral·lelament, si no es detecta malfunció també serà convenient renovar la 
grassa del sistema aproximadament cada 6 mesos. 

 Com succeïa amb els olis i grasses anteriors, s'haurà d'anar amb compte al netejar 
la grassa antiga i dipositar-la correctament en recipients pel seu posterior trasllat a plantes 
on empreses especialitzades puguin tractar aquests productes. 

 

7.1.3. Consum elèctric 

 Evidentment la batedora consumeix electricitat, tot i que en principi es tracta d'una 
energia neta, no es pot despreciar el fet que per produir electricitat es consumeixen al món 
gran quantitat d'hidrocarburs que contaminen l'ambient. La batedora objecte d'estudi, al 
disposar del variador de freqüència, pot regular de forma més precisa el seu funcionament, 
i per tant reduir el consum d'energia elèctrica. 
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7.2. Vida útil de la batedora 

 La batedora pot tenir una vida útil de 15-20 anys sense problemes, és més, es 
donen multitud de casos en la indústria de la pastisseria i de l'alimentació en els quals avui 
en dia encara s'està treballant amb màquines de fa més de 25 ó 30 anys. 

 Tot i això cal tenir en compte que passarà amb els components de la màquina un 
cop aquesta ja no tingui ús. La màquina està gairebé en totalitat feta d'acer, la qual cosa fa 
que sigui molt fàcilment reciclable. Els únics elements fets amb materials no metàl·lics són 
les corretges, els retenidors d'olis i greixos i els elements elàstics de les potes.  

 Les corretges utilitzades (SPZ) són un tipus de corretja trapezial estreta (norma DIN 
7753) i estan compostes per una capa engomada, una zona amb una sèrie de cordes de 
tracció i un nucli engomat, tot això protegit per un teixit de recobriment (veure fig 7.1). Per 
tant es tracta d'un conjunt de materials bàsicament plàstics que són retornats a l'empresa 
d'origen per al seu reciclatge. En el cas que l'empresa no disposés del servei de reciclatge, 
els materials plàstics de les corretges seran enviats a tractar per poder-los reaprofitar en el 
cas que sigui possible o per poder-los disposar com a rebuig no perillós segons la 
normativa vigent de residus industrials fixada per la Generalitat de Catalunya o l'òrgan 
competent segons l'espai d'utilització de la màquina. 

 

 

 

 Figura 7.1: corretja trapezial estreta [3] 
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 En quant als retenidors d'olis i greixos i els elements elàstics dels peus de la 
màquina, la situació és pràcticament idèntica a la de les corretges, un cop finalitzada la 
seva vida útil es requereix a una empresa gestora d'aquest tipus de residus plàstics pel seu 
tractament i reaprofitament. 
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8. Seguretat d'operació de la màquina 

 La seguretat alhora de treballar amb la màquina es té en compte en dos aspectes 
molt importants: 

• L'ergonomia, en quant a la interacció de l'operari amb la màquina en les millors 
condicions possibles 

• La seguretat dels operaris, en l'aspecte de la prevenció d'accidents per mal ús o 
malfuncionament de la màquina. 

 

8.1. Ergonomia 

 L'ergonomia, que era coneguda originalment com la ciència de la interacció home-
màquina, tracta l'estudi de les característiques físiques i psíquiques de l'ésser humà, i 
l'aplicació d'aquest coneixement en el disseny de controls, elements de visualització i 
espais de treball així com en les pròpies màquines [5]. 

 L'objectiu que segueix l'ergonomia és millorar la qualitat de vida de l'usuari davant 
de qualsevol tasca, i en tots aquests casos aquest objectiu es concreta en la reducció dels 
riscos d'error i amb l'increment del benestar dels usuaris. Per tant facilitar l'adaptació de 
l'usuari a les tasques a realitzar és millorar l'eficiència de qualsevol sistema [6]. 

 L'ergonomia, per tant , es basa en l'estudi del sistema o interfície home-màquina, 
que no és res més que el conjunt d'útils i mecanismes que l'home utilitza diàriament a la 
seva feina, així com també l'entorn on es situen i el propi usuari [6]. 

 En la màquina estudiada la interacció entre home i màquina es troba en 3 aspectes 
fonamentals: el quadre de comandaments, el sistema d'elevació del cubell i el transport del 
cubell. 
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8.1.1. Quadre de comandaments 

 El quadre de comandaments és el sistema que permet a l'operari controlar el 
funcionament de la màquina. Es basa en un sistema de botons manuals, ja que es la forma 
de control més simple i més ràpida tant per a situacions habituals com d'emergència [6]. 
Com ja s'ha comentat el quadre de comandaments està format per una sèrie de botons: el 
de posada en marxa, el d'aturada, el d'aturada d'emergència, els selectors de velocitats i 
finalment el selector rotatiu de temps o temporitzador, distribuïts com es pot veure a la 
figura 8.1. 

 

  

 

 

 

 

 

       Figura 8.1: Esquema del quadre de comandaments 

 

1.Botons de selecció de velocitat  4.Visor 

2.Botó d'aturada    5.Temporitzador 

3.Botó de posada en marxa   6.Botó d'aturada d'emergència 
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 La selecció dels comandaments i de la seva forma no és arbitrària, sinó que respon 
als criteris ergonòmics [6]: el botó de posada en marxa és de color verd, mentre que el 
d'aturada és de color vermell, de manera que es distingeixen clarament; el botó d'aturada 
d'emergència és més gran que la resta i al pitjar-lo queda bloquejat, de manera que s'ha 
d'estirar enfora per poder tornar a engegar la màquina; el selector rotatiu de temps porta 
una escala fixa gravada a la màquina, ja que d'aquesta manera el temps de selecció i els 
errors comesos són menors que quan s'utilitza una escala gravada en el mateix selector. 
Finalment s'utilitzen dos botons per seleccionar la velocitat amb un display que mostra la 
velocitat seleccionada. la sensibilitat d'aquest tipus de control serà de 15 min-1, funcionant 
entre 25 i 340 min-1. També es té en compte la facilitat de poder identificar els controls 
sense error, primer, com ja s'ha comentat, diferenciant-los en formes i colors, i també tenint 
en compte que "està provat que per a interruptors situats en un pla vertical, és suficient una 
separació de 13 cm entre ells per evitar errors" [6]. 

 Finalment, cal tenir en compte la situació del quadre de comandaments, que es 
trobarà en un lateral de la màquina (el mateix des del qual s'acciona el sistema d'elevació 
del cubell a una alçada de 1230 mm respecte el terra des del seu punt mig, per facilitar la 
seva utilització tenint en compte la forma de la màquina. 

 

8.1.2. Sistema d'elevació del cubell  

 Per dissenyar el sistema d'elevació del cubell s'han tingut en compte la comoditat 
alhora de utilitzar el comandament i l'esforç necessari per accionar el sistema (veure 
apartats 8.1 i annex de càlculs). En aquests tipus d'accionament es recomanable [7] 
disposar d'un volant entre 100 i 120 cm per sobre del nivell del terra (el volant de la 
batedora es situa a 110 cm del terra). Per altra banda ja s’ha comentat que el radi de la 
maneta és d'uns 100 cm, que entra dins de les normes ergonòmiques per a aquest tipus 
d'ús [6 i 7], i l'esforç màxim a realitzar, que és de uns 33N, és potser un pel superior a la 
indicada, però es tracta només d'un cas extrem (veure annex de càlculs). 
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8.1.3. Transport del cubell 

 El transport del cubell tant per a muntar-lo a la màquina com per després treure'l no 
es pot fer de forma manual i a pes, ja que un cubell ple pot arribar a pesar de 38 a 40 kg de 
pes. És per això que s'utilitza un carro porta cubells que agilita la feina i no dóna problemes 
d'esquena ni altres possibles lesions per culpa de carregar pes. A més, aquest sistema és 
compatible amb molts d'altres d'elevació de cubells per el cas que s'hagin de manipular 
grans quantitats d'ingredients o barrejar el contingut de diferents cubells, etc sense cap 
tipus de problema. 

 

8.1.4. Altres temes a considerar 

 Finalment, com s'ha comentat al començament de l'apartat sobre ergonomia, cal 
tenir en compte l'ambient en que es treballa per facilitar la interacció entre l'operari i la 
màquina: il·luminació, sorolls, mobilitat, etc. 

 Així, aquesta màquina no requereix de cap tipus de condicions especifiques 
d'il·luminació més que les de il·luminació general per a treballs en interiors. 

 En quant al soroll, s'ha d'anar en compte en equilibrar bé el plat de la màquina i de 
tenir ben lubricats i en bon estat els diferents components de la mateixa (veure apartats de 
manteniment, substitució de elements i annex de càlculs) per tal de garantir que les 
vibracions no generin un soroll excessiu, ja que a nivells de pressió acústica entre 30 i 60 
dB molt continuats ja comencen les molèsties psíquiques de irritabilitat, pèrdua d'atenció e 
interès, etc. Altres actuacions en aquest aspecte són, per exemple, el fet que tots els 
elements mòbils (tret de l'eix porta-estri, és clar), es troben tancats, de manera que 
redueixen el seu soroll. Una altra actuació consisteix en utilitzar elements de goma a les 
potes per tal que la màquina estigui ben recolzada sobre terra i per evitar la transmissió de 
vibracions al sol. 

 Finalment, cal tenir en compte al col·locar la màquina en el lloc de treball el fet de 
deixar lliure el pas de la part davantera de la màquina per poder carregar i descarregar els 
cubells amb el carro sense dificultat, i deixar la zona de control de la màquina lliure 
d'obstacles per fer fàcilment accessibles els comandaments als operaris. 
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8.2. Prevenció d'accidents 

 En quant a la prevenció d'accidents, es tracta de dotar a la màquina dels elements 
de seguretat necessaris per tal de prevenir-los i que no s'arribin a produir i de dotar als 
operaris de les instruccions de seguretat obligatòries per tal de no fer un mal ús de la 
màquina que pogués arribar a ser perillós per la seva integritat física. De la mateixa 
manera, també s'hauran de seguir una sèrie d'instruccions de manteniment per tal de 
garantir que la màquina funcioni correctament durant tot el seu cicle de vida. 

 

8.2.1. Elements de seguretat integrats a la màquina 

 La batedora porta instal·lats un seguit d'elements o de sistemes de seguretat que 
garanteixen la integritat física dels operaris sempre i quan no es faci un mal ús o una 
manipulació incorrecta de la màquina. 

 

8.2.1.1. Reixa de seguretat 

 La reixa de seguretat impedeix que  l'operari introdueixi les mans o els dits de forma 
accidental durant el funcionament de la batedora. Té un sistema basat en un contactor que 
no deixa engegar la màquina fins que la reixa es troba en la seva posició de treball. 
D'aquesta manera si l'operari té un descuit i no baixa la reixa de seguretat la màquina no 
s'engegarà. 

 

8.2.1.2. Botó de parada d'emergència 

 El botó de parada d'emergència es troba visiblement marcat en el quadre de 
comandaments ja que és més gran i de color vermell i és fàcilment accessible. Al pitjar-lo la 
màquina pararà immediatament de funcionar encara que el temporitzador no hagi arribat a 
zero, i la màquina no es tornarà a engegar fins que s'hagi desbloquejat el botó i es premi el 
botó d'engegada novament. 
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8.2.2. Instruccions de seguretat  

 A part dels sistemes d'emergència detallats anteriorment, els operaris hauran de 
conèixer una sèrie de regles bàsiques per tal de garantir el bon funcionament i la seguretat 
en el seu lloc de treball. Els punts a tenir en compte són els següents: 

• Davant de qualsevol activitat de manteniment o que requereixi desmuntar la 
màquina: neteja, lubricació, substitució de la corretja, etc. la màquina ha de ser 
desconnectada de la xarxa elèctrica. 

• No utilitzar la màquina si el cubell no està en la posició adequada i ben subjecte. 

• Mai col·locar els dits o les mans a través de la reixa de seguretat mentre la batedora 
es troba en funcionament. 

• Sempre apagar la màquina alhora de muntar o desmuntar eines, pujar o baixar el 
cubell, treure'l o posar-lo, etc. 

• Mantenir les mans, roba i qualsevol objecte rígid fora del cubell i dels accessoris 
mentre la màquina es troba en funcionament. 

• Utilitzar la batedora només amb el tipus de corrent elèctrica dacord amb les 
especificacions de la placa de característiques. 

• No deixar la màquina desatesa mentre es troba en funcionament. 

• Realitzar les revisions de seguretat i manteniment en els intervals de temps 
aconsellats. 
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8.2.3. Manteniment 

 S’entén com a manteniment totes aquelles accions que permeten que la màquina 
pugui complir correctament el seu cicle de vida marcat, per tan aquest apartat no es 
refereix tant sols a les revisions o canvis en components que finalitzen la seva vida útil, sinó 
també a les formes de treballar correctes que fan que no hi pugui haver problemes de 
funcionament amb la màquina. Les instruccions de manteniment són les següents: 

• No cobrir la unitat amb bosses o capes de plàstic, ja que el plàstic faria acumular la 
humitat en la màquina. 

• Mai sobrecarregar la màquina, ja que pot ser motiu del avaria greu, en aquest 
projecte i en el manual d'instruccions s'aporten les quantitats de cada tipus de 
material que poden afegir-se a la màquina. 

• Portar un control de l'estat de les corretges. 

• Mantenir la màquina ben lubricada, amb les indicacions ja realitzades. 

 L'únic tema que no ha estat tractat encara ha sigut el del control de l'estat de la 
corretja. Ja s'ha comentat que la corretja tindrà una vida útil igual o més llarga que la pròpia 
màquina, però això no implica que s'hagi de deixar de banda el seu manteniment. Aquest 
es fa comprovant l'estat de tensió de la corretja, mitjançant un aparell que dóna el fabricant 
es comprova que la fletxa al tibar de la corretja des del seu punt mig amb una força 
indicada (veure annex de càlculs) sigui la correcta. Aquesta comprovació s'ha de fer al 
muntar la corretja, al cap de mitja hora de funcionament, al cap de 24 hores i finalment es 
poden anar espaiant els controls cada centenars o milers d'hores de servei. En el cas que 
la fletxa fos superior a la indicada pel fabricant, es torna a retensar la corretja amb el 
sistema de guies. 
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9. Pressupost 

 En aquest apartat es tracta de forma resumida quin són els costos que comporten 
l'estudi, planificació i fabricació de la màquina. Per a un estudi més detallat de cadascuna 
de els partides que es plantegen en aquest apartat es remet a l'annex B: Memòria 
Econòmica. 

 Els costos de disseny, planificació i fabricació de la batedora s'han distribuït de la 
següent manera: elements que es compren ja finalitzats, elements manufacturats a partir 
de matèria primera, els costos relacionats amb el personal que intervé en la realització del 
projecte, el cost del muntatge i finalment el cost dels accessoris que es vénen juntament 
amb la màquina. 

 

9.1. Elements de fabricació pròpia 

 A la següent relació es mostren tots els elements de la batedora que seran 
manufacturats, és a dir, tots aquells elements que s'han de fabricar a partir dels materials i 
les matèries primes necessàries. Així els seus costos s'han dividit entre el cost de les 
matèries primeres, el cost de la manufactura i el cost de la mà d'obra.  

 

Element Material Cost material (�)  Manufacturat (�) Mà d'obra (�) Total (�)
Estructura Perfil d'acer 83,2 16 24 123,2
Capçal Acer 6 36 44 86
Plat Acer 15 37 38 90
Braç porta-cubells Acer 10,2 24 26 60,2
Sistema d'elevació Acer 40,2 42 52 134,2
Eix central Acer 2,1 15 15 32,1
Eix porta-estri Acer inoxidable 6,8 30 30 66,8
Eix sistema d'elevació Acer 4,5 20 20 44,5
Suport del retenidor d'oli Acer inoxidable 75 15 15 105
Xapa de recobriment Acer inoxidable 15 3,5 8 26,5
Tapes del capçal(x2) Acer 0,6 10 10 20,6

Total 809,7  

 

 

 

Taula 9.1: Costos dels elements de fabricació pròpia 
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9.2. Elements de compra 

 A la següent taula es mostra una relació de tots els elements que s'adquireixen 
necessàriament per poder fabricar la batedora, amb el seu cost en euros.  

Element Referència Unitats Preu (�) Cost (�)
Pinyó Pinyó dentat de 24 dents 1 7,52 7,52
Corona Corona dentada de 67 dents 1 63,3 63,3
Roda cònica Roda cònica de 24 dents 1 6,7 6,7
Pinyó cònic Pinyó cònic de 12 dents 1 3,4 3,4
Claveta Claveta cilíndrica de longitud 40 mm 1 0,13 0,13
Claveta Claveta cilíndrica de longitud 35 mm 1 0,1 0,1
Claveta Claveta cilíndrica de longitud 30 mm 1 0,1 0,1
Rodaments SKF d=35, D=72 2 8,5 17
Rodaments SKF d=35, D=62 2 7,4 14,8
Motor Motorreductor SEW, P=2,2 kW 1 315 315
Guia motor Guies amb botons per tensat 2 30 60
Cargol Cargol M8 l=25 8 0,19 1,52
Cargol Cargol M12 l=45 1 0,5 0,5
Maneta Maneta de radi 100 mm 1 12 12
Retenidor d'oli FKM A dint= 24, dext=49, h=8 1 0,31 0,31
Retenidor d'oli FKM A dint= 340, dext=360, h=18 1 8,25 8,25
Politja conductora Politja acanalada d=112 1 18,7 18,7
Politja conduïda Politja acanalada d=250 1 61,3 61,3
Corretja Corretja SPZ 3 10,05 30,15
Coixinet Coixinet sinteritzat d=25, D=35, l=45 4 8,41 33,64
Coixinet amb valona Coixinet sinteritzat d=40, D=50, l=40 1 16,42 16,42
Coixinet amb valona Coixinet sinteritzat d=40, D=50, l=35 1 13,75 13,75
Coixinet amb valona Coixinet sinteritzat d=25, D=32, l=30 1 7,12 7,12
Coixinet amb valona Coixinet sinteritzat d=14, D=20, l=30 1 3,86 3,86
Cargol de rosca trapezial Cargol de potència de d=52 mm 1 120 120
Variador de freqüència Variador de freq. per motor de 2,2 kW 1 392 392
Junta Junta del suport del retenidor 1 2,4 2,4
Junta Junta de l'eix central 1 0,6 0,6
Guies sistea elevació Guia cilíndrica d=25 2 4,5 9
Anells elàstics Anell per a eix de d=25 mm 3 0,06 0,18
Femella sistema d'elevació Femella trapezial, m=25, d=52 1 55 55
Elements de goma h=25 ,d=50 4 15 60

Total 1334,75
 

 

 

Taula 9.2: Costos dels elements de compra 
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9.3. Costos de personal 

 També han de considerar-se els costos en forma de salaris que representen per a 
l'empresa la participació de les diferents persones necessàries per a la realització del 
projecte. No es considera la participació en la fabricació del producte, ja que aquest és un 
cost variable (depèn del nombre de màquines fabricades) i com a tal ha estat inclòs en 
l'apartat d'elements de fabricació pròpia, dins la partida de mà d’obra. Així, la relació de  
costos relacionats amb el personal es donen en la següent taula: 

 

Personal Hores Preu/hora (�/h) Total (�)
Tècnic Senior 125 66 8250
Tècnic Junior 325 22 7150
Administració 50 34 1700

Total 17100  

 

 

 La suma total d’hores resulta en 550, que és aproximadament el temps dedicat a 
aquest projecte. Es considera que el Tècnic Sènior serà l’encarregat de dur el control i 
marcar les pautes del projecte, mentre que el Tècnic Júnior és l’encarregat de la realització 
de plànols i càlculs, per finalitzar s’han considerat els sous administratius, del personal 
encarregat de redactar informes, memòries, etc. A més s’han inclòs en aquesta partida els 
costos de material com paper, electricitat, amortització d’equips informàtics, etc. La suma 
total dels costos de personal ascendeix llavors a 17100 �. Cal tenir en compte, però, que es 
tracta d’un cost fix, de manera que repercuteix en totes les màquines fabricades. Així, si es 
vol amortitzar aquest cost en 6 anys i aproximadament es calcula que el primer any es 
vendran 7 unitats i cada any es vendrà una més fins a les 12 del sisè any (veure apartat 
9.5), es pot concloure que el cost de personal que repercuteix aproximadament en cada 
màquina és: 

 

� 300
)121110987(

17100
uinesnombre_màq

personal Cost
aplicable personal de Cost ≈

+++++
==  

Taula 9.3: Costos del personal 
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9.4. Cost de muntatge 

També cal tenir en compte que la màquina no està composada d’elements separats, 
sinó que a més ha de muntar-se correctament per assegurar el seu bon funcionament. Per 
al muntatge del conjunt s’espera que es necessitaran 3 operaris, ja que certes parts de la 
màquina són pesades i feixugues de transportar i manipular, que hauran de treballar durant 
unes 8 hores per tenir la màquina llesta per ser venuda, si es considera que el sou dels 
operaris serà d’uns 6 euros a la hora, la part del seu salari que repercuteix en aquest 
aspecte és: 

144�3·8·6ores·souoperaris·h Nombre eensamblatgd' Cost ===  

 Per altra banda s'inclou en aquest apartat també els costos dels operaris elèctrics 
que han de programar el variador de freqüència per tal de que funcioni en els termes 
descrits durant la memòria, així com per realitzar les conexions elèctriques i preparar el 
quadre de comandaments, si es suposa que hi treballarà un especialista durant quatre 
hores a raó de 20 euros la hora s'obté el següent resultat: 

112�1·4·28ores·souoperaris·h Nombre  taelectricis  Cost ===  

� 256112144taelectricis  Costeensamblatg Cost muntatge Cost =+=+=  

9.5. Cost dels accessoris 

Per acabar s’ha de preveure que la màquina no es vendrà de forma aïllada, sinó que 
inclourà una sèrie d’accessoris: un cubell de 40 l, un cubell de 60 l, un carro porta-cubells 
universal i els estris per funcionar comentats a l’apartat 5 de la memòria, el cost de 
cadascun d’aquests accessoris es pot veure a la següent relació: 

 

Accessoris Preu (�)
Cubell 40 l 50
Cubell 60 l 60
Carro porta-cubells 225
Paquet d'estris 175
Total 510  

 

        Taula 9.4: Cost dels accessoris 

 



���������	
�����������������
������������������������
��� � � � � ��57�

 

9.6. Cost total 

 Finalment s'agrupen tots els costos anteriors i s'obté el cost total de la màquina, de 
manera que ja es pot conèixer quin haurà de ser el seu valor en el mercat i si s'ha complert 
l'objectiu de crear una màquina competitiva i atractiva al consumidor: 

Costos Valor (�)
Elements de compra 1334,75
Elements de fabricació pròpia 809,7
Personal 300
Muntatge 256
Accessoris 510
Subtotal 3210,45  

 

 

 Aquest és el cost total de la màquina tenint en compte les partides anteriorment 
esmentades. Aquest recompte de costos no té en compte la compra de nous utillatges o 
maquinària, ja que es considera que  l’empresa que compri aquest projecte i es dediqui a la 
fabricació d’aquest tipus de batedores ja disposa d’un centre de mecanitzat bàsic i de les 
infrastructures necessàries per soldar i tallar els elements de fabricació pròpia, no així amb 
altres costos com per exemple el fet de tallar amb làser les xapes d’acer, factor que s’ha 
tingut en compte alhora de valorar els costos com es veurà a l’annex B: Memòria 
econòmica. 

 

9.7. Preu de venta i nombre de màquines a fabricar a l’any 

Tenint en compte els costos reflectits en els apartats anteriors i les reflexions que es 
fan en l’annex de memòria econòmica, es creu convenient que per tal de poder obtenir un 
benefici del projecte de la batedora per a usos en pastisseria i fleques un preu raonable de 
venta seria de 3852,54 �, amb aquest preu s’obtindria un flux de caixa positiu a partir del 4rt 
any des de que es comencés la inversió. Per altra banda és un factor molt determinant 
alhora de fixar el preu de venta el nombre de màquines que l’empresa es consideri capaç 
de vendre i de fabricar cada any. Per als dos factors es parteix de l’estudi de mercat ja 
comentat en aquesta memòria, on es reflectia que el preu de les batedores en el mercat 
actual per a unes característiques similars a les de la batedora dissenyada fluctuaven entre 
els 5000 i els 8000�, mentre que les vendes de les empreses amb les que s’ha pogut 

      Taula 9.5: Cost final de la batedora 
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contactar es trobaven sobre la desena d'unitats a l'any. És per això que s’esperen unes 
vendes de 7 unitats en el primer any de fabricació i es van augmentant en una unitat cada 
any fins arribar a les 12, que es considera el màxim per al tipus de màquina i de clientela. 

Finalment, cal comentar que el preu de venta comentat és el utilitzat per a calcular 
els fluxos de caixa que s’obtindran en els diferents anys, ara bé, el vertader preu de venta 
ha d’afegir l’impost del valor afegit, que representa un 16% del seu valor, per tant el preu de 
venda final de la màquina és de : 

 

� 4468,94 0,16)(154,3852IVA  venda de Preu =+⋅=+  

 

El qual representa una reducció important respecte els preus de venda comentats a 
l’apartat d’estudi de mercat de la memòria, encara que aquest preu no inclou el cost de 
transport, ja que variaria segons quin fos el client que el demanés. De totes maneres, però, 
s'ha aconseguit arribar a un preu competitiu que és interessant tant pel comprador com pel 
venedor. 

 



���������	
�����������������
������������������������
��� � � � � ��59�

 

Conclusions 

 Aquest projecte ha servit per veure la viabilitat de millorar un producte del mercat, 
en aquest cas obtenint una màquina de característiques similars a les existents però 
abaratint-ne els costos. Paral·lelament s'ha demostrat la rendibilitat econòmica d'aquest 
projecte a través del pressupost i de l'estudi de rendibilitat. Així, es pot concloure que s'han 
aconseguit complir els objectius marcats a l'inici del projecte, és a dir: dissenyar una 
batedora que sigui útil per a un gran sector del mercat, a un preu raonable i que resulti 
rendible. 

 Per tal d'aconseguir un producte atractiu pel consumidor s'ha incidit en les 
aplicacions que podria tenir la màquina, les normes d'ergonomia i seguretat que hauria de 
seguir i sobretot que tingués unes prestacions semblants a les batedores estudiades. 

 La reducció de costos s'ha assolit a través de reduir les transmissions mecàniques: 
utilitzant un variador de freqüència per variar la velocitat de la màquina, i muntant el 
motorreductor amb el seu eix vertical i aplicant una transmissió per corretja directament a 
l'eix central, d'aquesta manera s'ha estalviat haver de muntar eixos transversals al capçal 
de la màquina i canvis de marxes mecànics. A part, s'ha intentat reduir els costos fixos 
d'utillatge buscant les millors solucions constructives possibles, primant la construcció 
soldada a la moldejada, i externalitzant aquells processos que l'empresa no fos capaç 
d'assumir. 

 En quant a l'estudi de rendibilitat, s'ha demostrat que si l'empresa encarregada de 
tirar endavant projecte és capaç d'arribar al mercat i d'informar als potencials consumidors 
de la seva oferta (i per tant generar una demanda de la batedora) el producte pot ser 
rendible, ja que ofereix un preu i unes prestacions que el fan competitiu en el mercat actual, 
sense la necessitat d'adquirir grans utillatges ni maquinària i amb una recuperació de la 
inversió inicial en menys de 4 anys.   
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