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MEMÒRIA 

RESUM 

L’objectiu del projecte és el disseny i càlcul de les parts mecàniques d’una màquina 

taponadora d’ampolles, amb taponat per pressió, que anirà muntada en una línia d’envasat. 

El disseny inclou tant el sistema d’alimentació de taps com el sistema taponador. 

Després d’estudiar les diferents tipologies de màquines taponadores existents al mercat i 

comprovar que la majoria estan enfocades a línies de gran producció, s’opta per aquesta 

tipologia de màquina que permet cobrir el mercat de les petites i mitjanes empreses. 

S’analitzen les etapes necessàries per al taponat per així poder concretar els requeriments 

de cada grup constructiu. S’han estudiat diferents alternatives, escollint aquelles que 

permetien un cost reduït. 

També es detallen les instruccions de seguretat, el transport i la instal·lació a planta, tant el 

muntatge com els ajusts necessaris. 

S’ha dissenyat una màquina taponadora per a produccions de fins a 2000 ampolles / hora, 

adaptable a diferents dimensions d’envasos i de taps de plàstic i amb possibilitat de 

treballar en ambients corrosius. Tot això s’ha aconseguit amb una màquina molt lleugera, 

amb unes dimensions reduïdes i amb un cost molt competitiu. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Funció de la màquina 

La funció de la màquina és la de taponar les ampolles que circulen per la línia d’envasat. 

Per a tal funció és necessari, per un costat, l’alimentació dels taps a col·locar, bé 

alimentació automatitzada o bé manual, i per un altre, una cinta transportadora amb les 

ampolles a taponar. 

La màquina té dues etapes clarament definides: la primera etapa consisteix en posar el tap 

al coll de l’ampolla. La segona, naturalment, és la de prémer-lo fins que quedi tapada. 

L’etapa de posicionament es divideix en dues funcions: 

• Discriminació: la màquina és capaç de discriminar els taps, per tal que només 

passin a la següent etapa aquells que tenen l’orientació correcte. 

• Continuïtat: la màquina ha de garantir la disponibilitat dels taps i servir-ne un al 

passar una ampolla. 

 L’etapa del taponat també contempla vàries funcions: 

• Centratge: l’ampolla ha d’arribar correctament centrada per a que es pugui taponar 

d’una manera uniforme. 

• Subjecció: la màquina ha d’evitar que per culpa de l’operació, es pugui bolcar 

alguna ampolla. 

• Pressionament: ha de garantir la pressió suficient per a que el tap no pugui 

desprendre’s de manera accidental. 
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1.2. Estudi de mercat. Decisió de l’objecte del projecte 

1.2.1. Tipologies de taponadores 

En el mercat existeixen principalment dues tipologies de taponadores, en funció de la 

tècnica de taponat. Les taponadores de roscat  o enroscadores i les taponadores per pressió. 

Existeixen altres tipus de taponadores més específiques com les taponadores per a tap 

corona o les de taps de suro. 

Les taponadores de roscat consisteixen en l’aplicació d’un parell al tap, ja sigui a través 

d’uns discos o mitjançant un capçal taponador, i així roscar-lo a l’ampolla. S’utilitza 

bàsicament en taps d’alumini i envasos de vidre. 

Les taponadores per pressió consisteixen en aplicar una força al tap, per tal que, aprofitant 

la seva deformació, entri en el coll de l’ampolla. Degut a aquesta deformació, són adients 

per a taps de plàstic (Polietilè (PE), poliester (PS), etc.). Aquestes abasten un mercat ampli, 

ja que també son adients per a taps roscats. 

En una observació ràpida de la tipologia de màquines existents en el mercat, es pot veure 

que aquestes van destinades a línies d’envasat de gran producció, amb tecnologies molt 

avançades i unes dimensions i pes considerables. 

Segons l’empresa d’estudis de mercat AMI Consulting, durant l’any 2004 es van fabricar 

uns 400.000 milions de tancaments a Europa Occidental, dels quals un 40% (158.000 

milions) van ser de plàstic. Per als pròxims 5 anys es preveu que la producció de taps de 

plàstic creixerà un 5,6% cada any, mentre que els de metall es reduiran aproximadament 

un 3% per any. 

Després d’observar les tipologies de taponadores i l’evolució del mercat de taps, s’ha optat 

per una màquina taponadora per pressió enfocada a petites i mitjanes empreses, és a dir, 

amb produccions no elevades, de petites dimensions i amb un cost reduït. 
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1.2.2. Tipologies de taps i colls d’ampolla 

1.2.2.1. Historia 

 

Fig. 1.1 Taps de plàstic. 

Les especificacions pels colls d’ampolla anomenats Carbonated Soft Drink (CSD) van ser 

creades per l’empresa Alcoa-CSI l’any 1982. El primer estàndard de la indústria per 

ampolles de plàstic tipus CSD va ser el tancament roll-on Alcoa 969-1716-000 i va ser una 

modificació d’un coll d’ampolla de vidre existent. Aquesta especificació ha experimentat 

dues revisions, la última l’any 1994, passant a ser ALCOA 969-1716-002. 

Quan va ser estandarditzat, ja existien nombroses variants d’aquest final d’ampolla, i cada 

participant del comitè d’estandardització va fer les seves aportacions basades en les 

particularitats de les seves pròpies eines. En un esforç per no deixar obsoletes les eines 

existents, es va fer una especificació oberta. 

A Europa, la federació britànica de plàstics (British Plastics Federation) va introduir el 

coll BPF-C l’any 1991. Va ser dissenyat per a un tancament d’alumini, i ha estat adoptat 

amb èxit als tancaments de plàstic. L’especificació BPF-C va ser reproduïda per a l’ús 

nord-americà per Alcoa-CSI al 1991, amb el nom 0001BPF. 

El segon estàndard de la indústria va ser creat a través del treball del subcomité de l’ISBT-

SSDT, i era un coll amb fil de rosca lleuger, per al seu ús en tancaments de plàstic. Al 

1993, Alcoa-CSI va produir les especificacions del coll PCO 969-1810-000 (Plastics 
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Closure Only) basat en el treball de l’ISBT-SSDT. La federació britànica de plàstics (BPF) 

va reproduir aquesta especificació amb el nom BPF-D. Aquesta especificació tenia vàries 

avantatges respecte la 969-1716-002. Les principals eren l’estalvi de pes i l’increment de la 

seguretat per al consumidor. En aquest moment es va produir un canvi a la indústria, 

passant dels taps d’alumini als taps de plàstic. Aquesta especificació va ser amplament 

acceptada a nivell internacional, produint-se algunes variants de la geometria i l’alçada 

com PCO-1815, 1816, 1818 i 1820. 

Molts fabricants d’eines de pre-formes, dissenyadors d’ampolles i de taps, mantenen i 

distribueixen les seves pròpies reproduccions d’aquestes especificacions, produint-se una 

varietat sovint contradictòria. 

1.2.2.2. Nomenclatura 

Actualment s’utilitzen dues nomenclatures en funció de la història del tancament. La 

primera conserva el nom que es va imposar per les indústries de l’envasat de begudes, i 

que és popularment acceptat. Exemples d’aquesta nomenclatura són Alcoa-1716, PCO-

1810, BPF-C i d’altres. 

Si el tancament no té un nom acceptat popularment, s’utilitza un nom com PCF-25P-9, on: 

• PCF: indica que aquest Final és per taps de plàstic (Plastic Closure). Per a taps de 

metall (Metal Closure) seria MCF. 

• 25P: indica que el diàmetre nominal de la rosca és de 25 mm. i el coll és de Plàstic. 

Per a colls de vidre (Glass) s’utilitza la lletra G. 

• 9: indica que és la novena variant de la sèrie PCF-25, incloent a la sèrie els 

diferents materials tant del tap com del coll. 

En l’actualitat, la indústria embotelladora tendeix cap als tancaments PCO (Plastics 

Closure Only), sent un dels més utilitzat el PCO-1810. Aquest tap té un diàmetre nominal 

de 28 mm., amb una alçada de 14 mm. 
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2. MOTIVACIÓ DEL PROJECTE 

La motivació per a la realització d’aquest projecte sorgeix de diversos aspectes. És per tots 

sabut que la realització del Projecte de Fi de Carrera és una exigència acadèmica per a la 

obtenció del títol d’Enginyeria Industrial. Altrament aquest no ha estat el motiu principal 

per a la realització d’aquest. 

El principal motiu de la realització d’aquest projecte és el repte personal d’aplicació dels 

coneixements adquirits durant els estudis, a la materialització d’una màquina. El fet 

d’escollir una taponadora parteix d’un interès personal de col·laboració amb una empresa 

familiar. Aquest projectista ha estat durant anys col·laborant en una empresa de 

transformació i producció de productes de neteja, en la qual hi havia la necessitat de 

concebre una màquina d’aquestes característiques. 

Altrament el procés d’estudi i disseny d’aquesta màquina ha portat a pensar de fer una 

màquina més universal adaptable a d’altres indústries. 
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3. OBJECTE DEL PROJECTE. DEFINICIÓ DE LES 

PRESTACIONS 

3.1. Definició de l’objecte del projecte 

El projecte consisteix en el disseny i càlcul d’una màquina taponadora per pressió amb 

muntatge directe sobre línia d’envasat, de la qual es destaquen els grups constructius 

següents: 

1. Alimentador 6. Pressionador 

2. Rampa 7. Accionament pressionador 

3. Tensor 8. Accionament banda 

4. Centrador 9. Accionament general 

5. Suport coll 10. Bastidor 

La prestació principal requerida de la màquina és el màxim nombre d’ampolles capaç de 

taponar per hora. S’ha fixat aquesta velocitat en una producció màxima de 2000 u/h. 

L’objectiu del projecte consisteix en dissenyar una màquina d’una gran versatilitat que 

permeti el taponat d’ampolles i taps de vàries mides. 

El rang de valors de les dimensions pel que fa tant a les ampolles com als taps s’ha definit 

després de l’observació de les diferents tipologies i la gran varietat existent: 

 

 
Alçada 

(mm.) 

Diàmetre 

(mm.) 

Ampolla 180 - 360 Màx. 200 

Tap Màx. 20 28-38 
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En el disseny i selecció dels diferents elements i grups constructius s’han seguit els 

següents criteris generals: 

1. Senzillesa de les solucions constructives: Aquesta màquina va destinada a petites i 

mitjanes empreses. És per això que s’han buscat solucions senzilles en les quals la 

pròpia empresa pugui fer-se càrrec del manteniment o eventual reparació dels diferents 

grups que composen la taponadora. 

2. Facilitat de muntatge dels diferents grups: La màquina també és concebuda com a 

element de suport per a empreses amb línies d’alta producció. Es prioritza la facilitat 

de muntatge i un baix pes per a possibilitar un muntatge d’emergència en aquelles 

línies en que la taponadora habitual pateix una avaria crítica.  

3. Minimització del cost de la màquina: El mercat al que va destinat aquesta 

taponadora, tal com s’ha comentat, està format per petites empreses, en les que pot 

funcionar com a màquina principal, o grans empreses, en les que pot funcionar com a 

màquina secundària o d’emergència. Això fa que es prioritzi el cost per davant de grans 

prestacions tecnològiques. 

4. Adaptabilitat a ambients corrosius: Per poder cobrir el més ampli ventall de línies 

d’envasat s’ha previst que pugui treballar en ambients corrosius. 
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3.2. Dades tècniques i prestacions 

3.2.1. Accionament grup taponador 

Motor trifàsic de 4 pols  

Potència (kW) 0,37 

Velocitat sincronisme (min-1 ) 1500 

3.2.2. Accionament grup alimentador 

Motor trifàsic de 4 pols  

Potència (kW) 0,12 

Velocitat sincronisme (min-1 ) 1500 

3.2.3. Variador de velocitat 

Politja variadora  

Ràtio 2,31 

3.2.4. Reducció de velocitat grup taponador 

Reductor vis sense fi i cadena  

Reducció total 49,4 

3.2.5. Reducció de velocitat grup alimentador 

Reductor vis sense fi   

Reducció total 60 
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3.2.6. Pressionador 

Pressionador cilíndric 

Parell resistent màx. (Nm) 49,6

3.2.7. Dimensions i pes 

Longitud (mm.) 1623

Amplada (mm.) 995

Alçada sense barres (mm.) 1483

Capacitat tremuja aprox. (taps) 3000

Pes total (kg.) 185

3.3. Abast del projecte 

El projecte contempla la màquina sencera, tant a nivell de solucions conceptuals, com en 

l’estudi  dels principals òrgans o components mecànics que la composen. De l’equip 

elèctric i del panell de comandament només seran definides les funcions requerides. 

El projecte inclou l’estudi econòmic detallat per a la seva fabricació i possible 

comercialització.

 



Màquina taponadora per pressió en línia d’envasat                                                           19  

MEMÒRIA  

4. JUSTIFICACIÓ I ALTERNATIVES DE LA SOLUCIÓ 

ESCOLLIDA 

En el present apartat es detalla l’estudi dels diferents òrgans i components de la màquina, 

tot comentant les alternatives existents i justificant la solució adoptada. 

4.1. Alimentador 

L’alimentador és l’element encarregat de subministrar els taps necessaris. Bàsicament ha 

de complir dos requisits: subministrar tots els taps amb l’orientació correcte i garantir 

aquest subministrament de manera contínua. 

En l’actualitat existeixen dues tecnologies per complir aquestes funcions: el sistema 

vibratori i el sistema centrífug. 

• Sistema vibratori: El principi bàsic de funcionament d’aquest sistema es basa en 

l’aplicació d’una excitació vertical de valor constant en el receptacle on es troben 

els taps, per tal de que amb la vibració produïda, la massa del tap tendeixi a la 

posició de màxim equilibri. Això vol dir que tendeixen a col·locar-se cap per baix. 

El següent pas és recollir aquests taps en una pista lateral rotativa, fer caure aquells 

que han entrat a l’inrevés o en excés i portar els restants cap a la rampa. 

• Sistema centrífug: Consisteix en fer girar un plat sobre el que reposen els taps, per 

tal de que amb la força centrífuga que rep el tap, aquest es desplaci cap als extrems. 

Un cop aquí, s’aprofita la geometria del tap per deixar passar només aquells amb la 

posició correcte. 

El primer sistema és recomanat per a taponadores muntades en línies d’alta producció, ja 

que permet una velocitat de subministrament de taps molt elevada. Per contra és un sistema 

molt més sorollós i, el més important, molt més costós. 

Com s’ha comentat, aquesta màquina està pensada per a produccions mitges, per tant no es 

necessita un gran flux de taps. És per això, i principalment per ser un sistema molt més 

econòmic que s’ha optat per un sistema centrífug. 
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4.2. Pressionador 

El pressionador és l’element encarregat d’aplicar la força necessària per tal de taponar el 

tap. Ha de ser capaç de transmetre la força necessària però evitant sobrepassar-la en excés 

per a no deformar l’ampolla.  

Els pressionadors actuals estan basats en un sistema d’estrella - pistó. Això vol dir que 

l’ampolla és desviada de la línia mitjançant un sistema d’estrella i un cop fixada per 

aquesta, el pistó aplica la força de taponat. 

S’ha pensat de buscar un sistema molt més senzill, amb dimensions molt més reduïdes i 

que minimitzi la força necessària. 

Per tal de buscar noves solucions, un punt de partida interessant és fixar-se en 

l’experiència empírica del taponat manual. S’observa que si hom hagués de posar un tap 

amb la mà ho podria fer de dues maneres. La primera opció, podria ser amb un cop sec 

amb el palmell de la mà, sobre tota la superfície del tap. La segona opció, podria ser 

recolzar el palmell de la mà al tap i aplicar la força gradualment sobre la seva superfície 

fins que el tap entri. És fàcil observar que la força necessària és major quan s’aplica sobre 

tota la superfície al mateix temps. En canvi si ho fem gradualment començant per la part 

externa del diàmetre del tap la força necessària és menor. 

A partir de les observacions comentades i les avantatges i inconvenients apuntats, s’ha 

arribat a una solució que s’ha considerat satisfactòria. Consisteix en transformar l’element 

pressionador en un cilindre. Aquesta solució presenta les següents avantatges: 

• Permet el muntatge directe sobre la línia d’envasat, evitant el sistema d’estrella, 

amb el conseqüent estalvi d’espai. 

• Permet estalviar-se la instal·lació de qualsevol tipus de sensor per detectar el pas de 

l’ampolla. 

• Permet aplicar la força de taponat des de l’exterior cap a l’interior del diàmetre del 

tap, disminuint la força necessària.  
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4.3. Variador de velocitat 

Per tal d’adaptar el funcionament de la màquina a vàries línies d’envasat o a línies amb 

produccions variables, és necessària la presència d’un variador de velocitat. 

S’han plantejat dues possibles alternatives: un variador de freqüència del motor o una 

politja variadora de velocitat. 

La decisió de decantar-se per una opció o l’altre depèn del plantejament general del 

disseny de la màquina. S’ha comentat que aquesta taponadora no pretén ser una màquina 

de grans produccions, per tant no serà necessària una gran precisió en els seus elements. 

Per aquest motiu i òbviament per raons econòmiques s’ha optat per una politja variadora. 

Aquesta garanteix la versatilitat requerida amb una solució econòmica. 

 

Fig. 4.1. Muntatge de variador amb distància entre centres regulable. 

Tenim diferents opcions de muntatges possibles per a aquest tipus de politges: 

1. Muntatge de distància entre centres regulable  

Consisteix en una politja de diàmetre variable i un altre fixa. La politja variable és 

controlada per una molla i es munta a l’eix del motor, el qual està fixat a una base tensora 

reguladora que pot augmentar o disminuir la distància entre politges. Quan s’augmenta la 

distància entre centres, la molla es comprimeix, disminueix el diàmetre de la politja motriu 

i per tant baixa la velocitat de la politja conduïda. 
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2. Muntatge de distància entre centres fixa 

Aquest mètode de muntatge no requereix cap canvi en la distància entre el motor i les 

unitats conduïdes. Consta d’una politja regulable mecànicament a l’eix del motor i un altre 

controlada per una molla a l’eix receptor. Aquest sistema presenta un ràtio de velocitats 

més ampli, ja que quan es disminueix un diàmetre l’altre augmenta, i a l’inrevés. 

En el dos muntatges, quan l’alineació de la corretja és crítica, es pot posar una politja amb 

doble molla, que permet un desplaçament dels plats cònics totalment simètric. En aquesta 

màquina no es considera necessari aquest tipus de politja, per tant s’opta per una d’un sol 

plat mòbil. 

Cal observar que en els sistemes de politja variadora, l’operació d’ajust de la velocitat es 

realitza amb la màquina en funcionament. 

4.4. Materials 

Per a l’elecció dels materials s’ha de tenir en compte en primer terme les exigències que 

venen imposades a la peça per la seva funció, les seves sol·licitacions i la seva vida. A 

continuació ens fixarem en aquelles característiques que es requereixen per a la seva 

configuració i fabricació, sense oblidar els costos de producció ni, en molts casos, la 

facilitat d’aprovisionament. En general usarem materials usuals en qualitats usuals. 

Tenint en compte aquestes premisses es decideix que per a les peces no sotmeses a 

sol·licitacions importants s’utilitzarà el PVC rígid (PVC-U). Aquest material ens garanteix 

una rigidesa suficient amb una resistència a la tracció de 60 N/mm2, té una bona resistència 

química que evita possibles problemes de corrosió, afavoreix la lleugeresa de la màquina 

amb una densitat de 1,38 kg/dm3. El seu cost és molt econòmic, aproximadament uns 1,2 

€/kg, i és un material molt usual del qual no tindrem problemes d’aprovisionament (abasta 

un 18% del consum total de plàstics). Es prioritzarà l’ús de plaques i tubs de dimensions 

normalitzades dels fabricants. 

Per a les peces en les que el PVC rígid no garanteix la suficient resistència necessària 

(eixos, elements de suport, cargols, etc.), s’ha optat per utilitzar acer inoxidable. Entre els 
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diferents existents en el mercat s’escull l’AISI 304 (UNE F-3504), amb una resistència a la 

tracció de 700 N/mm2, per la seva alta resistència a la corrosió i la seva gran utilització i 

popularitat. 

Per als diferents eixos existents es decideix l’ús de barres calibrades, les quals tenen unes 

toleràncies dimensionals precises, sense defectes superficials. Aquesta decisió permetrà 

disminuir el temps de mecanització dels eixos, ja que alguns d’aquests són d’una gran 

longitud. 
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5. DESCRIPCIÓ DELS GRUPS CONSTRUCTIUS 

Fig. 5.1. Vista exterior de la màquina 

Alimentador

Rampa 

Tensor 

 

Accionament 
general 
 
Suport coll
Banda lateral
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5.1. Alimentador 

 

Fig. 5.2. Vista exterior del conjunt alimentador 

L’alimentador constitueix un element funcional per si mateix, és a dir, pot funcionar de 

manera independent a la resta de la màquina. Això vol dir que aquest element es pot 

comercialitzar de manera separada del grup taponador, sempre que la màquina a la que 

vagi destinat estigui preparada per al muntatge del peu de suport. 

Aquest és l’element de la màquina amb la geometria més complexa. És per això que aquest 

element serà fabricat per tecnologia d’emmotllament. S’opta per la fossa d’alumini per la 

seva lleugeresa. S’utilitzarà la tecnologia de motlle de sorra ja que resulta més barata per a 

un petit nombre d’exemplars i per a peces de grans dimensions. 

Degut a que les peces seran de fossa, en el seu disseny s’han pres en consideració els 

següents punts: 

• Evitar ressalts i preveure inclinacions que afavoreixin el desemmotllament. 

• Seccions de pas suficientment grans. 

• Transicions d’una secció a un altre arrodonides. 

• Espessor uniforme. 
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• Superfícies inclinades. 

• Noios amb múltiples recolzaments per evitar fallades. 

L’alimentador està realitzat en alumini d’emmotllament AlMg3 (L-2341 segons UNE). 

Aquest aliatge es caracteritza per una bona resistència a la corrosió, té una bona 

maquinabilitat i pot polir-se molt bé. Té una gran facilitat d’emmotllament degut a un 

contingut en magnesi menor del 10%. 

Tal com s’ha comentat, una de les seves funcions és la de garantir la continuïtat de 

subministrament dels taps cap a la rampa. Segons el calculat a l’apartat A.10 de l’annex de 

càlculs, és capaç de subministrar 4200 taps/h, valor que cobreix les prestacions de taponat 

de la màquina que s’han fixat en 2000 ampolles/h. 

5.1.1. Tremuja 

 

Fig. 5.3. Tremuja d’alimentació 

És el punt d’entrada dels taps a l’alimentador. S’ha considerat fer-la de metacrilat 

(PMMA) per les seves qualitats òptiques de gran transparència, el que permetrà a l’operari 

tenir sempre un control visual de la quantitat de taps restants. Altrament aquest material 

presenta una gran duresa superficial que impedeix el possible ratllat que poguessin 

ocasionar els taps.  

A l’interior de la tremuja s’ha muntat una placa per a evitar l’efecte “bóveda”, és a dir, 

l’embussament dels taps. Al tub interior s’hi ha practicat dues ranures per a fixar-la 
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correctament a l’alimentador per mitjà de dos poms subjectors. Aquest pom subjector va 

unit per mitjà d’un forat roscat amb el cargol subjector, que cal apretar per apressar la 

tremuja i evitar la seva extracció o rotació. Davant de la impossibilitat d’aguantar el cargol 

subjector quan queda a l’interior de la tremuja, s’ha muntat un passador per encaix per 

evitar que aquest giri sense descargolar-se. El cargol subjector té unes formes arrodonides 

que evitin danyar els taps ja que estarà amb contacte amb aquests. 

La tremuja està formada per dos tubs cilíndrics tallats al biaix i una placa tallada en forma 

de semicercle. Per a la seva unió s’ha optat per fer-ho amb adhesiu per a elements 

estructurals de la casa Loctite ®, concretament la referència 330/7388 indicat per a 

plàstics. 

El seu volum és d’uns 37 litres aproximadament, el que implica que té una capacitat per a 

uns 3000 taps (veure apartat A.9 de l’annex A de càlculs). Si agafem com a referència una 

producció de 2000 unitats/h, tindrà una autonomia de 1,5 hores. En cas de funcionament 

durant períodes més llargs es pot optar per dues alternatives: 

• Emplenat manual: Consisteix senzillament amb l’emplenat manual realitzat per 

un operari. Aquest es pot realitzar sense necessitat d’aturar l’alimentador, i és 

possible gràcies al control visual permanent que es té de la quantitat de taps restant. 

En cas d’optar per aquesta alternativa és convenient instal·lar un avisador visual o 

sonor de falta de taps. Només es recomana aquesta opció en casos de presència 

continuada d’un operari en el control de la línia d’envasat. 

• Emplenat automatitzat: Existeixen en el mercat diferent models d’elevadors amb 

engegada / aturada automàtica. El seu funcionament es podria basar en la 

instal·lació d’algun detector de mínim i màxim per a cossos sòlids que controli 

l’accionament per a activar l’emplenat dels taps. 

Aquesta decisió s’ha deixat en mans del client per poder adaptar-se millor a les seves 

necessitats, ja que el muntatge d’un sistema d’emplenat automatitzat suposaria un 

increment notable del preu final que en alguns casos seria innecessari. 
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5.1.2. Plats giratoris 

Els plats giratoris són els encarregats de la discriminació dels taps, és a dir, de deixar 

passar només els que tenen una orientació correcte. Aquest element consisteix en dos plats 

que giren solidàriament per tal de que la força centrípeta que exerceixen sobre el tap el 

desplaci cap a l’exterior dels plats. En aquest moment el tap es troba amb una petita 

pendent i amb un dels nervis del plat superior. Si el tap porta la orientació correcte, el nervi 

entra dintre del tap permetent que passi cap a la guia i pugui descendir per aquesta. En cas 

contrari, el nervi col·lisionarà amb la tapa del tap i impedirà que aquest pugui entrar a la 

guia. 

 

Tap 

Plat superior

Plat inferior

Fig. 5.4. Tap amb orientació correcte. Vista en planta. 
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Fig. 5.5. Tap amb orientació incorrecte. Vista en planta. 

Cal comentar que el diàmetre màxim del tap ve limitat per la distància entre dos nervis que 

s’ha fixat en 38mm. 

 

Fig. 5.6. Nervis del plat superior.  

El muntatge dels plats es realitza a través de quatre mecanismes de cargol amb trau i 

espàrrec roscat. Aquest mecanisme permet realitzar tres funcions. La primera funció és la 

d’unió entre els plats amb un fàcil muntatge i desmuntatge. La segona és que permet la 

regulació de la distància dels plats de manera molt ràpida. Per últim, ajuda a evitar 

l’embussament dels taps fent-los girar constantment. 
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5.1.3. Deflectors 

Queda la possibilitat de que el tap quedi bloquejat entre els dos plats. La funció dels dos 

deflectors que s’han incorporat és el desblocat d’aquests taps. El disseny del deflector 

superior permet fabricar-lo per mitjà de xapa d’acer inoxidable de gruix 2 mm doblada 

posteriorment en el seu muntatge per poder-lo fixar a la guia per mitjà d’un cargol. Permet 

al mateix temps funcionar com un element elàstic. Ha de ser suficientment llarg per a  

desblocar els taps que queden travats amb els sortints del plat superior. 

 

Fig. 5.7. Deflector superior 

5.1.4. Guia 

La guia és l’element encarregat de guiar els taps fins a la rampa. A la pista per on baixen 

els taps s’ha realitzat un mecanitzat fi per a millorar el lliscament dels taps. A la part 

inferior s’ha previst un petit canvi de pendent que permet la sortida dels taps en direcció 

vertical, simplificant així el posterior disseny de la rampa. 

La guia es fixa al nervi central per mitjà de dos cargols situats als extrems. Aquests cargols 

tenen dimensions molt reduïdes ja que al tractar-se de peces de fossa que tenen una gran 

superfície en contacte, es produeix una gran força de fricció entre les dues peces que 

impedeix el moviment relatiu entre elles. 
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Incorpora una tapa per evitar la caiguda dels taps. La tapa serà de metacrilat per a la 

visualització dels taps que hi ha a la guia i així poder detectar qualsevol problema en el 

moment de la discriminació dels taps. És important que totes les arestes, especialment les 

externes, siguin arrodonides per evitar possibles danys en la seva manipulació. Aquesta 

tapa compta també amb un sistema de regulació per a adaptar-se a diferents alçades de tap. 

 

Tapa guia Guia taps 

Fig. 5.8 Sistema de regulació de la tapa de la guia. 

El sistema de regulació consta de dos cargols que actuen com a element de transmissió i 

dues volanderes. El cargol superior s’uneix a l’inferior per mitjà d’una rosca interior en 

aquest últim, permetent un desplaçament de la tapa que permet ajustar-la completament 

amb la guia. S’han posat dues volanderes per tal de no malmetre la tapa de metacrilat, ja 

que el cargol amb cap gira en contacte amb la superfície d’aquesta. 
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5.1.5. Accionament 

 

Fig. 5.9 Fixació de l’accionament a l’alimentador. 

L’alimentador és accionat per un motoreductor MVF 30 de la casa Bonfiglioli ®. Aquest 

proporciona una potència de 0,12 kW i un parell d’11 Nm. La relació de transmissió és de  

i = 60, el que vol dir que els plats giraran a una velocitat de 23 min-1 aproximadament. No 

són necessàries prestacions més grans ja que aquest accionament només ha de vèncer el 

parell resistent degut al pes dels plats. Aquestes prestacions garanteixen la força necessària 

per a que el tap es desplaci cap a l’exterior dels plats. 

Aquest conjunt es munta directament sobre l’eix de l’alimentador mitjançant uns suports 

formats per un angle normalitzat que va fixat a la base de suport de l’alimentador. 

5.1.6. Regulador d’alçada 

Per tal d’adaptar l’alimentador a diferents alçades d’ampolles s’ha pensat en un sistema de 

peu de suport amb regulador d’alçada. Es tracta d’un peu roscat que fa de suport de 

l’alimentador al bastidor i, al mateix temps, permet que amb la rotació del regulador es 

pugui desplaçar verticalment tot el conjunt. Per a poder girar el regulador s’han previst uns 

forats laterals per tal d’introduir una clau que permeti vèncer la força del pes del conjunt. 
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5.2. Rampa 
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Fig. 5.10 Vista exterior del conjunt rampa. 
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base, garanteixen la correcte posició del tap. Aquest ha de sortir un mínim d’uns dos 

mil·límetres per al correcte funcionament. 

El material de la base i els laterals està format per plaques de PVC rígid, que permeten un 

corbat en calent per aconseguir la forma desitjada. Tal com s’ha considerat a la tremuja 

d’alimentació, s’ha previst que la tapa superior es faci de metacrilat (PMMA) per, amb la 

seva transparència, tenir un control visual en tot moment de l’estat dels taps. 

5.2.2. Gronxador 

En el moment en que l’ampolla roba un tap, és necessària una petita força vertical que 

ajudi al correcte posicionament del tap en el coll. L’encarregat de cobrir aquesta funció és 

el gronxador. La força vertical la proporciona la molla situada a un extrem del gronxador. 

Per tal de regular aquesta força vertical i així poder adaptar-se a taps de diferents alçades, 

s’ha muntat un cargol regulable que fa de topall per a la posició del gronxador.  

Es pot observar que  l’extrem del gronxador està doblegat per a donar una sortida suau i 

que el tap no caigui. 

5.2.3. Llavis 

Els llavis són els elements encarregats de regular la sortida dels taps. Aquesta sortida es 

regula a través d’unes molles laterals, que garanteixen l’obertura dels llavis amb la força 

pròpia que transmet l’ampolla. Aquestes molles han de proporcionar la força suficient per 

a que els llavis es tanquin completament i no puguin caure els taps. S’ha considerat 

permetre variar la longitud inicial de les molles per així poder ajustar millor la seva força. 

A l’apartat A.8. de l’annex de Càlculs es detalla la compressió inicial que s’ha d’aplicar.  
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5.3. Grup taponador 

El grup taponador és l’element encarregat de donar la força necessària al tap per tal 

d’introduir-lo al coll de l’ampolla i que aquesta quedi tapada. 

La cadena dinàmica que segueix és la següent: el parell que dóna el motor es transmet a un 

reductor mitjançant una transmissió per corretja amb variació de velocitat. En el reductor 

es produeix un repartiment d’aquest parell. Per un costat transmet el  parell a l’eix 

encarregat de fer girar la banda. Per l’altre, a través d’una transmissió per cadena i un 

reenviament d’engranatges cònics, arriba al pressionador. 

5.3.1. Pressionador 

El pressionador consisteix en un cilindre giratori que transforma el parell de l’eix en una 

força de taponat. Aquest pressionador va muntat sobre un pont en forma d’U invertida per 

tal de que a través d’un volant es pugui regular l’alçada del conjunt. 

La transmissió de potència es fa a través d’un engranatge cònic fixat a l’eix per mitjà de 

cargols de pressió. L’eix està recolzat sobre dos rodaments de boles de contacte angular 

SKF 7203B. S’escullen rodaments de contacte angular degut a la força axial que han de 

suportar derivada del muntatge d’engranatges cònics. La disposició serà en forma d’X per 

necessitats constructives i facilitat de muntatge. 

La transmissió de parell entre l’eix i el pressionador es fa a través d’uns anells 

d’arrossegament. 

La regulació d’alçada s’aconsegueix amb una transmissió cargol – femella, per mitjà del 

gir d’un volant comercial fixat al bastidor. Aquest, a través del forat roscat del seu interior, 

fa desplaçar l’espàrrec roscat que es troba unit al pont per mitjà del roscat d’aquest i d’una 

contrafemella. 

Finalment, fer notar que s’ha practicat un moletejat fi a la superfície del cilindre per evitar 

el lliscament entre aquest i el tap. 
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5.3.2. Banda lateral 

En el moment en que l’ampolla arriba al pressionador, rep una força horitzontal contraria a 

la direcció d’avanç de l’ampolla. Aquesta força pot provocar dues conseqüències, com són 

l’impediment del pas de l’ampolla o provocar la possible bolcada d’aquesta. 

La banda lateral és l’encarregada de contrarestar aquests efectes no desitjats. La banda 

lateral escollida per a tal aplicació és de la casa Siegling. Correspon a la gamma 

Extremultus de corretges planes d’alt rendiment, concretament el model GG 25E-25. Ens 

permet una força perifèrica màxima de 25 N/mm d’amplada. 

L’accionament d’aquestes bandes es duu a terme a través del tambor d’arrossegament 

d’una d’elles, ja que l’altre banda es mourà per l’arrossegament de l’envàs sobre ella.  

S’han muntat dues plaques, sobre les quals llisquen les bandes laterals. Aquestes plaques 

compleixen dues funcions: 

• Transmetre la força de les bandes a l’ampolla. 

• Centrar l’ampolla en la recollida del tap a la rampa. 

Per aquest motiu les plaques que s’han muntat són de tefló (PTFE). Aquest material té les 

millors propietats lliscants i antiadherents de tots els plàstics. Per contra té unes baixes 

característiques mecàniques que fan que s’hagi col·locat un reforç d’acer inoxidable per 

evitar una excessiva flexió que provoqui la seva fallada. 

Les plaques són de distància regulable per ajustar-se a diferents amplades d’ampolla. 

Aquesta característica i la inextensibilitat de la banda, provoca que s’ha d’implementar un 

sistema per a poder ajustar la distància entre els eixos dels tambors. Aquesta funció és la 

que cobreix el tensor. 

Per la regulació del tensor només cal afluixar els poms i ajustar la distància amb els cargols 

tensors. 
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5.3.3. Suport coll 

 

Fig. 5.11. Sistema de suport per al coll de l’ampolla. 

La importància d’aquest element radica en dos aspectes. En primer lloc és l’encarregat 

d’evitar la possible deformació de l’ampolla en el moment del taponat, fet que impediria la 

correcte col·locació del tap. En segon lloc garanteix el correcte centrat del coll de 

l’ampolla per a poder taponar-la correctament. Aquest element basa el seu funcionament 

en la presència de l’anomenat anell de suport del coll NSR (Neck Support Ring) 

contemplat en les especificacions dels colls d’ampolla. 

 

Fig. 5.12. Especificacions de l’anell de suport del coll. 

El suport consta de dues plaques mòbils fixades a un pont. El pont es pot desplaçar a través 

d’unes guies muntades al bastidor i es fixa d’una manera ràpida i senzilla a través de dos 
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cargols. Això permet tant la regulació en alçada com l’adaptabilitat a diferents tipus de coll 

d’ampolla. 

Cal destacar que degut a la situació d’aquest element en el bastidor, s’ha aprofitat un dels 

cargols que subjecten els suports de les guies del pont, per a fixar també les peces del 

bastidor que serveixen com a guia per al conjunt pressionador. 

5.3.4. Accionament general 

Per allotjar els elements que composen l’accionament general, s’ha dissenyat un calaix que 

permet el seu muntatge sobre el mateix bastidor, aconseguint minimitzar l’espai necessari. 

Degut al pes d’aquest subconjunt i a la seva ubicació de muntatge, s’ha considerat 

necessària la instal·lació d’unes barres estabilitzadores per a augmentar la seguretat de la 

màquina i prevenir d’una possible fallada del bastidor.  

Aquest conjunt inclou altres quatre subconjunts: les barres estabilitzadores, la base tensora 

per al motor, el calaix i la protecció de les politges i la corretja. 

5.3.4.1. Motor 

El grup taponador és accionat per un motor trifàsic de corrent alterna de potència 0,37 kW. 

El motor serà de 4 pols amb una velocitat de sincronisme de 1500 min-1. Aquesta velocitat 

garanteix una relació de reducció amb un valor acceptable. Es poden veure els detalls de 

l’elecció del motor a l’apartat A.1. de l’annex de càlculs. 
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5.3.4.2. Variador de velocitat. Transmissió per corretja 

 

Fig. 5.13. Esquema de detall de la politja variadora. 

La solució escollida per aquest element ha estat el muntatge d’una politja variadora de 

velocitat amb la distància entre centres regulables. S’ha recorregut al catàleg de la casa 

Lovejoy per tal d’escollir la politja adequada. Dintre de la gamma disponible s’ha escollit 

una pertanyent a la línia Econoline per ser la més econòmica amb el ràtio desitjat. No s’ha 

considerat necessària l’opció de dues molles ja que els desalineaments seran petits. La 

politja escollida és el model 4005 amb un ràtio de velocitats de 2,13. 

Un cop obtingudes les dades de les politges, s’ha procedit a la selecció de la corretja 

necessària (veure apartat A.4 de l’annex A de càlculs). Aquesta correspon a una corretja 

Optibelt trapezial SPA de longitud 782 mm. La distància entre centres anirà dels 253 mm. 

a la màxima velocitat fins als 300 mm. a la velocitat més lenta.  

5.3.4.3. Base tensora 

El canvi de velocitat de la politja variadora es portarà a terme a través de la base tensora 

muntada per a tal efecte. S’ha decidit de dissenyar-la específicament per ajustar-la a les 

necessitats de la màquina i seguir una mateixa línia de disseny. 
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Fig. 5.14. Vista de la base tensora. 
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qual se li ha practicat un roscat extern al seu extrem superior. La utilitat d’aquest roscat 

radica en que gràcies a la incorporació de dues femelles és possible regular l’alçada de 

suport de les barres per adaptar-se a línies d’envasat de diferents alçades. Per últim 

comentar que s’ha previst la incorporació d’uns peus per a augmentar la superfície de 

contacte amb el terra i evitar el lliscament. 

5.3.5. Transmissió per cadena 

Per a evitar inestabilitats en el moment del taponat, tant la velocitat perifèrica del 

pressionador com la velocitat de la banda han de tenir el mateix valor, concretament la 

velocitat d’avanç de la cinta transportadora. Aquesta necessitat implica que s’ha de 

mantenir el sincronisme entre els dos eixos que accionen aquests elements. Les opcions 

que s’han considerat per a aquesta transmissió han estat dues: transmissió per corretja 

dentada o transmissió per cadena. 

S’ha optat finalment per una transmissió per cadena per la seva facilitat de muntatge. Els 

eixos que s’han d’accionar tenen una posició fixa, per tant l’opció d’una corretja dentada 

hauria suposat la incorporació d’una roda tensora, resultant un muntatge  més complex. 

Després d’ajustar les dimensions tant del pressionador com del tambor de la banda s’ha 

arribat a la configuració d’una roda de cadena de 17 dents per a l’accionament de la banda 

i de 31 dents per a l’accionament del pressionador (veure apartat A.2. de l’annex de 

càlculs), valors normalitzats que podrem trobar en qualsevol fabricant de rodes per a 

cadena. 

5.3.6. Transmissió per engranatges 

La funció d’aquesta transmissió és adaptar el moviment giratori vertical amb el moviment 

giratori horitzontal necessari per al pressionador, és a dir, un reenviament de 90o. L’única 

característica remarcable és la possibilitat de desplaçament de l’engranatge vertical, per a 

poder adaptar-se als canvis d’alçada del pressionador. Aquest engranatge incorpora un 

cargol per a arrossegar la claveta i un altre per a subjectar-lo. 

Del càlcul d’aquesta transmissió (apartat A.5. de l’annex de càlculs) han resultat dos 

engranatges amb un nombre de dents z = 17. 

 



Màquina taponadora per pressió en línia d’envasat                                                           43  

MEMÒRIA  
5.3.7. Rodaments 

Per als enllaços de rotació, s’ha optat per una solució de rodaments per la seva fiabilitat i 

comoditat, així com la inexistència d’un funcionament brusc. 

Entre els diferents tipus de rodaments existents, es decideix muntar rodaments de boles de 

contacte angular. Els diferents rodaments muntats en el grup taponador suporten càrregues 

axials, fet que desaconsella els rodaments de contacte radial. Tenint en compte la capacitat 

de càrrega i el preu, s’observa que, per a petites dimensions, els rodaments de boles són 

més favorables, mentre que, per a grans dimensions, ho són els de corrons. 

Per a la concepció de la disposició i fixació dels rodaments són essencials dos aspectes 

relacionats amb les condicions de funcionament i les necessitats del muntatge, que són: la 

fixació radial i la disposició i fixació axial. 

a) Fixació radial dels rodaments 

Les necessitats del muntatge no fan convenient que un rodament s’ajusti simultàniament 

amb serratge en l’allotjament i en l’eix. Per saber a quin dels dos s’ha de donar prioritat, 

ens hem de fixar tant en el gir dels anells com en si la càrrega té direcció fixa o giratòria. 

En els rodaments que ens ocupen, veiem que l’anell interior serà el giratori i que la 

direcció de les càrregues radials és fixa. Això vol dir que l’anell interior s’ha de muntar 

amb serratge i l’exterior amb joc. 

b) Disposició i fixació axial del rodaments 

Quan un arbre és suportat per dos rodaments, com l’eix del pressionador, convé que la 

fixació axial es realitzi per un d’ells mentre que l’altre es deixa flotant, ja que és molt 

difícil assegurar distàncies iguals entre rodaments en l’eix i en els allotjaments. Per poder 

complir aquesta disposició s’han dissenyat uns allotjaments on és possible un reglatge 

axial podent donar lloc a una precàrrega si convé. 
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Fig. 5.15. Disposició del rodaments. 

Els rodaments escollits corresponen al fabricant SKF® i la seva designació és 7203B. 

S’opta per rodaments amb una lubricació de per vida. Aquests rodaments garanteixen un 

funcionament continu durant la vida desitjada sense necessitat de manteniment. 

5.3.8. Bastidor 
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Fig. 5.16. Vista exterior del bastidor. 

idor és l’estructura sobre la qual estan suportats tot els elements que composen la 

ora. S’opta per una construcció per mitjà de plaques de PVC rígid fixades amb 

cargolades. Aquest material garanteix la rigidesa necessària amb menor pes que 
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d’altres solucions. Cal recordar que un dels paràmetres de disseny ha estat la màxima 

lleugeresa i transportabilitat. Es munta directament sobre la línia d’envasat sense necessitat 

de cap tipus de modificació d’aquesta, adaptant-se a diferents amplades. En cas de 

muntatge en línies estretes, es col·locaran uns suplements entre el bastidor i la línia per tal 

de garantir el correcte muntatge. Els suports per a la línia d’envasat poden variar de 

dimensió en instal·lacions que ho requereixin. 

Permet integrar tant el grup alimentador com la rampa, millorant la compacitat del conjunt 

de la màquina. 
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6. SEGURETAT D’OPERACIÓ DE LA MÀQUINA 

6.1. Principis bàsics 

• La màquina està construïda segons les normes tècniques de seguretat admeses. A 

pesar d’això, durant el seu funcionament es poden generar perills per a la integritat 

de l’usuari o de tercers, així com per a la màquina i altres valors materials. 

• La màquina només s’ha d’utilitzar en correcte estat tècnic i  amb plena consciència 

de la seguretat i els perills, tenint en compte les instruccions de funcionament. 

Especialment, s’han de solucionar immediatament els problemes de funcionament 

que puguin afectar a la seguretat.  

• El personal no ha de dur pèl llarg solt, peces que pengin ni joies, incloent anells.  

Existeix perill de ferides, per exemple, de quedar enganxat o de ser arrossegat.  

• S’han de prendre en consideració totes les indicacions de seguretat i de perill de la 

màquina.  

• Si es produeixen modificacions rellevants per a la seguretat en la màquina o en el 

seu funcionament, aturar-la immediatament i comunicar el problema a la persona 

competent.  

• No efectuar cap canvi, addició o transformació en la màquina que pugui afectar a la 

seguretat, sense autorització del proveïdor. Per al muntatge i ajustament dels equips 

seguir les indicacions del proveïdor. 

6.2. Manteniment i inspecció 

• Els treballs d’ajustament, manteniment i inspecció solament han de ser realitzats 

per personal qualificat. Si és necessari, assegurar una zona àmplia entorn del lloc 

dels treballs de manteniment.  
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• Si la màquina està totalment desactivada per a realitzar treballs de manteniment i 

reparació, s’ha d’assegurar contra l’arrencada involuntària.  

• Tancar els dispositius de comandament principal i extreure la clau i/o col·locar un 

rètol d’advertiment en l'interruptor principal.  

• Utilitzar exclusivament elevadors apropiats i tècnicament correctes així com 

elements de suport de càrrega amb força suficient. No passar ni treballar mai sota 

càrregues suspeses.  

• La màquina, i aquí especialment les unions roscades deuen netejar-se al principi 

dels treballs de manteniment/reparació. No s’ha d’utilitzar cap netejador agressiu. 

Emprar draps sense fils solts.  

• Estrènyer sempre bé de nou els cargols afluixats durant els treballs de manteniment 

i reparació.  

• Si és necessari el desmuntatge dels equips de seguretat per a l’equipament, 

manteniment i reparació, immediatament després de finalitzar els treballs de 

manteniment i reparació s’han de tornar a muntar i comprovar.  

• S’ha de controlar l’evacuació segura i ecològica de les peces canviades. 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=roscadas
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7. TRANSPORT I INSTALACIÓ 

7.1. Desembalatge 

La taponadora es subministra embalada en diferents caixes de fusta per als grups 

constructius principals. 

La màquina es subministra amb els diferents subconjunts desmuntats per disminuir el 

volum ocupat.  

Els elements de dimensions reduïdes (cargols, femelles, etc.) necessaris per a fixar els 

subconjunts al bastidor estan agrupats en diferents bosses de plàstic en funció del grup  i 

subgrup constructiu al que pertanyen. Aquestes bosses venen etiquetades per a la seva 

correcte identificació. 

És convenient revisar la màquina per tal de detectar possibles danys en el transport. 

Examinar minuciosament l'embalatge a la recepció per a assegurar-se que el contingut no 

ha sofert danys evidents. Obrir l'embalatge amb precaució per a no danyar certs accessoris 

que poden estar fixats a l'interior del mateix. Examinar el contingut i comprovar-lo amb 

l'albarà de lliurament. 

7.2. Emmagatzematge 

L'emmagatzematge es realitzarà preferentment en l'embalatge original i en un lloc protegit 

de la intempèrie. 

7.3. Muntatge 

Degut a la lleugeresa i modularitat de la màquina, el muntatge pot ser realitzat 

completament per dos operaris sense necessitat d’aparells d’elevació. La màquina es pot 

muntar de manera independent a la línia d’envasat. 

El muntatge complert de la màquina es realitza en un espai de temps relativament curt. 
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Per afavorir aquesta facilitat de muntatge, les eines necessàries s’han reduït al mínim, 

essent necessari només un joc de claus Allen i una clau anglesa. Degut a l’elevat nombre de 

cargols a muntar, és convenient disposar d’una màquina elèctrica per a cargolar. 

A continuació es detallen les passes a seguir per al correcte muntatge de tots els elements 

que composen la màquina. 

7.3.1. Grup taponador 

7.3.1.1. Bastidor 

Cargolar les guies del pressionador als laterals corresponents del bastidor. Muntar els 

suports per a la cinta transportadora i tot seguit unir la placa superior amb els laterals per 

mitjà dels cargols avellanats. Cargolar el suport per a l’alimentador a la placa superior. 

7.3.1.2. Pressionador 

Fixar el volant al bastidor i introduir l’espàrrec roscat fins a la meitat. A continuació 

muntar el pressionador: 

Els rodaments seran muntats prèviament en els seus allotjaments, per tant només cal 

cargolar-ne un al lateral esquerra del pont, fixar l’eix en aquest rodament per mitjà d’un 

martell de nylon i introduir tant els anells d’arrossegament com el pressionador. Posar 

l’altre lateral amb l’allotjament prèviament fixat. Només queda unir els dos laterals amb la 

tapa superior i finalment fixar l’engranatge cònic amb els cargols de pressió. Introduir el 

conjunt pressionador per la finestra lateral del bastidor, encaixar-lo a les guies i fixar-lo a 

l’espàrrec roscat amb la femella. Falta per posar l’engranatge cònic a l’eix del pressionador 

i fixar-lo amb els seus cargols de pressió. 

Muntar els suports del coll de l’ampolla de manera independent i posteriorment fixar-los al 

bastidor. 

7.3.1.3. Accionament pressionador i banda 

Per a l’accionament del pressionador s’ha d’unir en primer lloc l’allotjament del rodament 

amb el suport de l’accionament al bastidor. Tot seguit introduir l’eix en el rodament i 

 



Màquina taponadora per pressió en línia d’envasat                                                           51  

MEMÒRIA  
muntar l’engranatge cònic amb la seva claveta. Aquest es fixa per mitjà d’un cargol de 

pressió. Col·locar el suport antiflexor i per últim el pinyó de la cadena també amb la 

claveta. Un cop muntat aquest conjunt es fixa al bastidor amb els cargols corresponents. 

El muntatge de l’accionament de la banda es realitza de manera anàloga al de 

l’accionament del pressionador. 

7.3.1.4. Accionament general 

Realitzar el muntatge del calaix de suport, muntar la base tensora i fixar-la al calaix de 

suport. En segon lloc es fixa la politja variadora a l’eix del motor i es colla el motor a la 

plataforma de la base tensora. 

A l’altre costat procedirem a muntar el reductor. Successivament, es procedirà a la 

instal·lació en la manera indicada: 

1. Situar el reductor en la proximitat de la zona de la instal·lació.  

2. Muntar el reductor i fixar-lo oportunament a l'estructura en els punts previstos. La 

fixació del reductor ha de realitzar-se coincidint totalment amb els forats disponibles a tal 

fi, en els òrgans d'acoblament seleccionats (potes o brida). 

Un cop instal·lat el reductor, posar la politja conduïda a l’eix d’entrada del reductor. 

El següent pas és situar la corretja. Per poder posar-la, s’ha de moure el motor per mitjà de 

la base tensora a la distància més pròxima de la politja conduïda. Introduir la corretja en 

els canals de les politges i ajustar la seva tensió segons el calculat. En aquest cas s’haurà 

de desplaçar el motor els 15 mm. que s’han deixat per a poder introduir la corretja amb 

facilitat més els 15 mm. que corresponen a la tensió inicial de la corretja. Per finalitzar 

aquest conjunt, subjectar la protecció de les politges amb els cargols destinats a tal funció. 

Abans de pujar el conjunt accionament general al bastidor, orientar l’eix de l’accionament 

de la banda per tal de que la claveta coincideixi amb el claveter del reductor. 

Pujar el conjunt i fixar-lo al bastidor per mitjà dels cargols dels suports superiors de 

l’accionament de la banda. 
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Col·locar el pinyó de la cadena a la part superior de l’eix de l’accionament de la banda i 

muntar la cadena de corrons. Posar oli a la cadena i muntar el protector. 

Introduir el rodament que falta a l’eix de la banda conduïda. 

7.3.1.5. Tensor 

El tensor de la banda es muntarà com a conjunt de manera separada del bastidor. El seu 

muntatge és una reproducció d’operacions ja especificades. Un cop muntat es fixarà al 

bastidor per mitjà dels cargols corresponents. 

7.3.2. Grup alimentador 

Posar el regulador d’alçada a la seva posició mínima (el més amunt possible). Introduir el 

peu de suport al suport de l’alimentador del bastidor. Girar-lo fins que quedi amb 

l’orientació correcte. Introduir la tremuja a la boca d’entrada dels taps. Ajustar els poms 

subjectors fins que aquesta no es mogui. 

7.3.3. Grup rampa 

Fer coincidir els forats del suport de la rampa amb les ranures del bastidor. Introduir els 

poms del suport. Unir la rampa a l’alimentador per mitjà dels cargols. 

Per a la instal·lació de la màquina al seu lloc de funcionament és necessari el muntatge de 

les barres estabilitzadores. 

Introduir una de les femelles a la barra fins a la seva posició més baixa, la placa d’unió i 

l’altra femella deixant un recorregut per la placa. Fixar les plaques d’unió de la barra a la 

base inferior del calaix de l’accionament general. Ajustar la femella inferior fins que el peu 

es recolzi correctament a terra. Ajustar la contrafemella superior. 
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7.4. Ajust en el canvi d’ampolla 

En aquest apartat es detallen les passes a seguir quan es vol realitzar un canvi de format 

d’ampolla. Aquestes operacions s’han d’efectuar amb la màquina completament aturada i 

seguint les normes de seguretat indicades. 

7.4.1. Ajust d’amplada 

Afluixar els poms del tensor i destensar la banda. Posar una ampolla a la línia d’envasat i 

ajustar la placa centradora per mitjà dels reguladors d’amplada que la suporten. Tensar la 

banda lateral per mitjà dels cargols tensors i apretar els poms. 

Afluixar els cargols que fixen les plaques de suport del coll als ponts. Amb una ampolla a 

la línia ajustar aquestes plaques al coll vigilant que l’ampolla quedi correctament centrada. 

7.4.2. Ajust d’alçada 

Situar una ampolla amb un tap a sota del pressionador. Fer girar el volant fins que el 

pressionador arribi a contactar amb el tap. Afluixar el cargol de suport de l’engranatge 

cònic vertical. Ajustar el pinyó fins al correcte engranatge amb el pinyó horitzontal. Tornar 

a fixar el cargol de suport de l’engranatge. 

Afluixar els cargols de subjecció del pont del suport del coll de l’ampolla. Ajustar l’alçada 

del plat a la part inferior de l’anell de suport del coll. Tornar a fixar el pont. Repetir 

l’operació amb l’altre plat de suport del coll. 

Afluixar els poms del suport de la rampa. Amb l’ajuda d’una clau de mitja lluna, girar el 

regulador d’alçada de l’alimentador fins que l’extrem inferior de la rampa contacti amb el 

coll de l’ampolla. Apretar de nou els poms de la rampa. 
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7.5. Ajust en el canvi de tap 

Abans de procedir al canvi de tap s’han de retirar els taps restants. És convenient 

programar els canvis d’envàs per tal de minimitzar la presència de taps a la tremuja en el 

moment del canvi. 

En primer lloc es procedeix a treure la tremuja i retirar els taps que puguin quedar a 

l’interior de l’alimentador. En segon lloc es buidarà els taps que queden tant a la guia com 

a la rampa, per mitjà de l’obertura manual dels llavis d’aquesta. 

7.5.1. Ajust d’amplada 

En el grup rampa hi ha dues molles laterals que controlen la sortida dels taps. Aquestes 

molles es poden regular per mitjà d’unes femelles que apliquen una precompressió. S’ha 

d’ajustar aquestes femelles de manera que el tap surti amb facilitat i seguidament tanqui la 

sortida. 

7.5.2. Ajust d’alçada 

El canvi d’alçada del tap té repercussió en dos ajusts de la màquina.  

El primer serà la distància entre els plats giratoris de l’alimentador. D’aquests plats, 

l’inferior és fix i el superior és el que permet variar la distància. Per ajustar-la cal afluixar 

les femelles que estan en la direcció de desplaçament del plat superior, és a dir, en cas de 

voler augmentar la distància les femelles externes i en cas de voler apropar els plats les 

femelles internes. Tot seguit es desplaçarà el plat superior amb molta cura i s’ajustaran les 

femelles oposades. Comprovar manualment si el tap passa en la posició correcte i per el 

contrari no ho fa en posició incorrecte. 

La tapa de metacrilat que protegeix la guia de l’alimentador també s’ha de regular. Per a 

fer-ho, cal cargolar els cargols presoners de la part inferior de la guia de manera gradual 

entre ells, fins ajustar la distància a l’alçada del tap. Deixar un joc per a que el tap pugui 

descendir amb facilitat. 
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El segon ajust necessari es produeix a la rampa. En aquest element existeix un cargol que 

fa de topall per al gronxador. Procedirem de manera anàloga a l’alimentador. Afluixarem 

la contrafemella i ajustarem el cargol fins que el gronxador quedi a l’alçada del tap. 
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8. ANÀLISI AMBIENTAL 

En el projecte de la màquina es consideren diversos aspectes de cara al respecte del medi 

ambient. El primer és la utilització de matèries primeres no contaminants. 

En els últims anys s’ha parlat molt de la toxicitat del PVC durant la seva incineració. 

Després de realitzar diversos estudis relacionats amb aquest aspecte, sembla que cap estudi 

pot concloure que el PVC sigui extremadament tòxic en comparació amb d’altres 

materials. A l’annex F de Documentació s’adjunta l’enumeració d’aquests estudis amb les 

conclusions obtingudes.(font: Foro Ibérico del PVC) 

No obstant, en aquesta màquina s’han utilitzat plaques i tubs de PVC sense barrejar amb 

d’altres materials, fet que propicia que pugui ser reciclat fàcilment.  

El PVC es recicla gràcies a la seva facilitat de transformació i a la seva termoplasticitat. 

Bàsicament els dos mètodes essencials són el reciclatge mecànic, que tritura els productes 

fets amb PVC fins que es torna a obtenir una resina que s’incorpori a la producció d’un 

nou producte, i el reciclatge químic, que trenca las molècules de PVC per a obtenir les 

matèries primeres d’origen (també s’anomena reciclatge a matèria primera). 

 





Màquina taponadora per pressió en línia d’envasat                                                           59  

MEMÒRIA  

9. AGRAÏMENTS 

Voldria agrair sincerament la col·laboració de tota la gent que m’ha donat suport durant la 

realització d’aquest projecte. 

En primer lloc voldria agrair al meu pare i al meu germà el seguiment que han fet de la 

realització del projecte, aportant idees, consells, explicacions, experiència i tantes altres 

coses sempre que ha estat necessari. 

A nivell més personal, i sobrepassant l’àmbit d’aquest projecte, el meu agraïment a totes 

les persones que m’han ajudat per tal de poder finalitzar els meus estudis. Entre elles, 

especialment a la Mireia per tantes coses viscudes en aquesta etapa, a la família per 

implicar-se tant, a la gent de la Delegació d’Estudiants , i a tots aquells que m’han ajudat 

en algun moment. 

 





Màquina taponadora per pressió en línia d’envasat                                                           61  

MEMÒRIA  

10. BIBLIOGRAFIA 

Al llarg de la memòria del projecte no es cita cap publicació de forma directa. S’han 

consultat diverses referències relatives al disseny i càlcul de màquines, catàlegs dels 

diferents elements mecànics escollits i altres publicacions complementàries tant del sector 

dels plàstics com de la maquinària. 

Llibres: 

• CASILLAS A.L., “Máquinas. Cálculos de taller”. Edición Hispanoamericana 1966. 

• CHEVALIER A., “Dibujo industrial”. Editorial Limusa. México 1997. 

• FENOLLOSA I CORAL J., Quaderns D1, D2, D3, D4. Cpda. Barcelona 2000. 

• FERNÁNDEZ CELS J., “Quadern D5: Engranatges”. Cpda. Barcelona 2000. 

• NIEMANN G., “Elementos de máquinas”. Munich, abril 1981. 

• RIBA ROMEVA C., “Disseny de Màquines II. Estructura constructiva”. Edicions 

UPC, Barcelona 1994. 

• RIBA ROMEVA C., “Disseny de Màquines IV. Selecció de materials I”. Edicions 

UPC, Barcelona 1998. 

• RIBA ROMEVA C., “Disseny de Màquines IV. Selecció de materials 2”. Edicions 

UPC, Barcelona 1996. 

• RIBA ROMEVA C., “Disseny i càlcul de molles”. Edicions UPC, Barcelona 1998. 

• RIBA ROMEVA C., “Selecció de motors i transmissions en el projecte mecànic”. 

Cpda, Barcelona 1999. 

• ROURE FERNÁNDEZ F., MARIMÓN CARVAJAL F., BONNIN VILA A. J., 

“Resistencia de materiales”. Cpda. Barcelona 1999.  

 



62                                                  Màquina taponadora per pressió en línia d’envasat  

 Daniel González Ubach 

• RODRIGUEZ DE ABAJO FJ., GALARRAGA R., “Normalización del dibujo 

industrial”. Ed. Donostiarra. San Sebastián 1993. 

• UNE, “Manual de Normas UNE sobre Dibujo”. AENOR, Madrid. 

Catàlegs: 

• BONFIGLIOLI RIDUTTORI. Catàleg general de motors. 

• BONFIGLIOLI RIDUTTORI. Catàleg de reductors sèrie VF. 

• LOVEJOY. Catàleg de politges variadores VSD. 

• SKF. Catàleg de rodaments de contacte angular. 

• SIEGLING. Catàleg de corretges planes d’alt rendiment EXTREMULTUS. 

• LOCTITE. Catàleg de selecció d’adhesius Solution Guide. 

• URALITA. Tuberías lisas para presión de PVC. 

• SALVADOR ESCODA. Catàleg i tarifes accessoris ventilació. 

Recursos electrònics i adreces web: 

• OPTIBELT. Aplicació per a la selecció i càlcul de corretges CAP-Drive calculation 

5.1  [ http://www.optibelt.com ] 

• FORO IBÉRICO DEL PVC. Estudis sobre el PVC. [ http://www.aboutpvc.org ] 

• TFRSC. Especificacions del taps.[ http://www.threadspecs.com ] 

• ALCOA. Fabricant de taps i màquines taponadores. [ http://www.alcoa.com ] 

• KRONES. Fabricant de màquines taponadores. [ http://www.krones.com ] 

 

http://www.optibelt.com/
http://www.aboutpvc.org/
http://www.threadspecs.com/
http://www.alcoa.com/
http://www.alcoa.com/


Màquina taponadora per pressió en línia d’envasat                                                           63  

MEMÒRIA  

11. VISITES 

Durant l’elaboració del projecte s’han realitzat dues visites a les edicions de 2004 i 2005 

de la fira Maquitec, al recinte firal de Gran Via M2, per a una pressa de contacte amb el 

sector de la maquinària. 

També s’ha realitzat una visita a la fira Equiplast / Expoquimia  per aprofundir en 

aspectes de la maquinària de taponat d’envasos i el sector de la transformació de plàstics 

en general.  

           

 

Fig. 11.1. Cartells i acreditacions de les fires Maquitec i Equiplast 
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12. ANNEXOS 

A. CÀLCULS 

A.1. Elecció del motor 

Es pren com a valor màxim de la velocitat de la cinta transportadora d’envasos v = 0,3 m/s. 

Amb el radi del pressionador (R = 0,1 m) es troba la velocitat angular que haurà de donar 

l’accionament del pressionador. 

ω = 
R
v  = 

1,0
3,0  = 3 rad/s  ω = 28,65 min-1   Eq.1.  

Si es té en compte que un tap es pot posar prement amb una mà, s’ha considerat que la 

força màxima necessària serà de 150 N. 

R=100 

 

Fig. A.1 Esquema de forces del pressionador. 

Es pot veure que com més petita sigui la distància de taponat, augmenta el parell resistent. 

Es considera que la distancia mínima de taponat serà de 5 mm. 

α = )arcsin(
R

dR −  = )
100

5100arcsin( −  = 71,62º Eq.2. 

FYFR 95
 

α 
FX

5 
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FR = 
)cos(α

YF
 = 480,38 N Eq.3. 

Mr = FR · R =  48,04 Nm Eq.4. 

Pabs = Mr · ω = 144,12  W Eq.5. 

El rendiment del sistema de transmissió format per un sistema de corretges (ηcorretja = 0,95), 

un reductor d’una etapa (ηreductor = 0,7), un sistema de cadena (ηcadena = 0,98) i un sistema 

d’engranatges (ηengranatge = 0,95), és: 

ηtotal = ηcorretja · ηreductor · ηcadena · ηengranatge = 0,95 · 0,7 · 0,98 · 0,95 = 0,63 Eq.6. 

Per tant la potència i el parell del motor seran: 

Pm = 
total

absP
η

 = 
63,0
12,144 = 229,5 W Eq.7. 

Mm = 
totaltotal

r

i
M

·η
 = 

4,49·63,0
04,48  = 1,55 Nm  Eq.8. 

Amb aquests valors i mirant el catàleg de motors de la casa Bonfiglioli ®, escollim el 

motor BN71B de 4 pols i 0,37 kW: 

P(kW) n(min-1) Mn(Nm) Mmàx(Nm) Marr(Nm) In(A) Jm (kgm2) Pes(kg) 

0,37 1370 2,6 2 · 2,6 1,9 · 2,6 1,07 6,9·10-4 5,9 

Per al càlcul de la velocitat del motor, considerem la corba característica del motor recta: 

s
n

snom
rmotor n

M
nn

Mn +
−

= · = 1min14231500
6,2
15001370·55,1 −=+

−  Eq.9. 

per tant, la velocitat angular real del pressionador serà: 

ω = 
total

motor

i
n

 = 
4,49

1423 = 28,79 min-1  Eq.10. 
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A.2. Elecció transmissió per cadena 

Per tal de no tombar els envasos en el moment del taponat, la velocitat de la banda ha de 

ser la mateixa que la velocitat perifèrica del pressionador. Això traslladat al tambor 

d’arrossegament de la banda implica que la velocitat perifèrica sigui v=0,3m/s. Si agafem 

el radi del tambor de 55mm., tenim: 

ω = 
R
v = 0,3 / 0,055 = 5.45 rad/s  ω = 52,09 min-1 Eq.11. 

Relació de transmissió entre els dos eixos: 

i = 52,09 / 28,79 = 1,81 

Com la transmissió és per cadena, busquem el valor més aproximat: 

z1 = 17 ; z2 = 30   i = 30 / 17 = 1,76 

Amb aquest valor exacte, redefinim el radi del tambor d’arrossegament de la banda: 

ω = 28,79 · 1,76 = 52,43 min-1  r = 
ω
v = 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

60
·2·43,52

3,0
π

= 0,055 m Eq.12. 
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A.3. Elecció reductor 

Tal com hem vist, la relació de reducció total és itotal = 49,4. Tenint en compte que ja s’ha 

fixat la relació de transmissió de la cadena (icadena = 1,76), tenim: 

ireductor · icorretja = itotal / icadena = 49,4 / 1,76 = 28,07 Eq.13. 

La funció principal de la transmissió per corretja és la de variador de velocitat, per tant 

podem prendre com a valor màxim una i = 1. Amb això, tenim que la relació de reducció 

del reductor serà i = 28. 

Ω = i · ω = 28 · 52,43 = 1468 min-1   Eq.14. 

A partir d’aquest punt, seguirem les indicacions del catàleg de reductors Bonfiglioli. 

• Factor d’acceleració de masses K 

K = 
m

c

J
J

 = 6,25·10-6 / 6,9·10-4 = 0,009 < 0,25  K1 Càrrega uniforme Eq.15. 

• Factor de servei fs 

 

Fig. A.2. Gràfic per a trobar el factor de servei. 
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Zr = 2 ;  nº arrancades per hora 

h / d = 16 ; hores diàries de funcionament 

Del gràfic anterior obtenim un factor de servei fs = 1,2 

• Potència requerida per l’aplicació 

Pr = 
d

r nM
η·9550

· 2  = 0,22 kW Eq.16. 

on Mr = 29,24 Nm ; n2 = 50,81 min-1 i ηd = 0,71 

• Parell de càlcul 

Mc = Mr · fs · ftp = 29,24 · 1,2 · 1 = 35,09 Nm Eq.17. 

Amb aquests valors escollim el reductor VF-49 amb una relació de reducció i = 28, amb 

les següents característiques: 

 Mn (Nm) Pn (kW) Rn (N) ηd

VF 49_28 42 0,31 2170 0,71 

Tot seguit passem a comprovar que les càrregues radials sobre l’eix d’entrada no superen 

el valor admissible aportat pel fabricant. 

Rc = 
d

KM Rr ··2000
 = 994 N < 2170 N  OK Eq.18. 

on KR = 1,7 ; transmissió per corretja 

d = 100 mm ; diàmetre primitiu de la politja 
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A.4. Elecció transmissió per corretja 

A.4.1. Politja variadora 

Els paràmetres principals a tenir en compte en l’elecció d’aquesta politja són tres: la 

potència necessària, el parell a transmetre i el ràtio de velocitats. 

Per tal d’escollir aquesta politja, acudirem al catàleg Variable Speed Drives de la casa 

Lovejoy ®. 

Recordem que tenim un motor de potència P = 0,37 kW i Mn = 2,6 Nm. Amb aquests 

valors escollim el model nº 4005 de la sèrie Econoline, que té un ràtio de velocitats de 

2,31. Les seves característiques són les següents: 

 Pn (kW) Mn (Nm) Ràtio vel. Dmàx (mm) Dmin (mm) 

Econoline 4005 0,37 2,03 2,31 101,6 44 

Amb el ràtio de velocitats podem calcular la velocitat mínima de la cinta transportadora: 

ωmin = 
ratio

màxω
 = 28,79 / 2,31 = 12,46 min-1   ωmin = 1,30 rad/s Eq.19. 

vmin = ωmin · R = 1,30 · 0,1 = 0,13 m/s Eq.20. 

A.4.2. Politja conduïda 

Tal com s’ha comentat la relació de transmissió desitjada entre politges és i = 1, per tant el 

diàmetre de la politja conduïda serà D = 101,6 mm. 

A.4.3. Corretja 

Per a seleccionar la corretja adequada per a l’aplicació s’ha emprat una aplicació 

informàtica de la casa Optibelt ®. Les dades introduïdes han estat les següents: 
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Datos técnicos de partida ****** Signif ica: Ninguna preferencia del cliente

Máquina motriz
Máquina motriz Motor eléctrico a 50 Hz

0.37 kW

********
********

1370 1/min

:
Potencia máquina motriz P:
Par de giro polea motriz 3 NmM:
Par de arranque/nominal MA/MN:
Tipo de arranque :
Velocidad de giro n1:
Diámetro de polea 100.00 mmd1:  máximo

Máquina accionada Tolerancias
Máquina accionada :

:Horas de trabajo diarias
Nº de arranques 3: por 

- 1507 1/minVelocidad de giro máq. acc.  1233n2:
Diámetro de polea ******** mmd2:  
Relación de transm. deseada 1.00  0.90  1.10-i:

Otras condiciones

Industria del plástico
de 16 a 24 horas

Dias
1370 1/min

Perfil correa  SPZ,SPA,SPB.:
 

Factor de seguridad elegido c2:
c2:Factor de seguridad por MA/MM ********

Entreeje deseado  217 - 293 mma:
Desarrollos de correa ******** mmL:  
Condiciones Especiales  ********:

 
 
 

Desarrollos estándar :
:Tipo de poleas

Poleas estándar :
Nº de correas o canales 1z:   
Ancho ******** mmb2:   
Diámetro de los ejes 14 mmwd1:  
Diámetro de los ejes 14 mmwd2:   

Sa:La transm. está dimens. con ******** N  
Trans. trapecial-plana :

1.20

255 mm

sí
Para casquillo cónico
sí

no

 

La corretja seleccionada ha estat una corretja trapezial SPA 832 amb una distancia entre 

centres de les politges a = 259 mm. 
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Resultado del cálculo Sobre la base de una vida teórica de  25000 h
 
 La transmisión está dimensionada con:

 - 1 x Correa trapecial estrecha Optibelt SK SPA 832 Ld 
 
 - Polea acanalada para casquillo cónico Optibelt KS TB SPA 100-1
 - Casquillo cónico Optibelt TB 1610 (Diámetro de agujero 14 mm)
 - Polea acanalada para casquillo cónico Optibelt KS TB SPA 100-1
 - Casquillo cónico Optibelt TB 1610 (Diámetro de agujero 14 mm)
 

Observaciones
Máquina motriz Motor eléctrico a 50 Hz

Industria del plástico
::

Máquina accionada :
Potencia de cálculo 0.44 kWPB:

P:Potencia máquina motriz 0.37 kW
Par de giro polea motriz 3 NmM:

n1:Velocidad de giro máq. acc. 1370 1/min
n2:Velocidad de giro real máquina accionada 1370 1/min  0 1/min

polea 1 100.00 mm1: dd Diámetro de referencia
polea 2 100.00 mm2: Diámetro de referencia  dd

 832 mm: Desarrollo de referencia  Ld
Entreeje real 258.90 mma:  3.90 mm
Relación transmisión real 1.00i:  0.0 %
Recorrido libre para montaje 15.00 mmy:
Recorrido para tensado/montaje 15.00 mmx:

 
Factor de carga real 5.82c2:
Velocidad lineal de la correa 7.17 m/sv:  
Frecuencia de vibración 17.24 1/sfB:
Potencia nominal por correa 2.64 kWPN:
Factor de ángulo de contacto 1.00c1:

c3:Factor de longitud 0.81
ºArco de contacto en la polea pequeña 180.00ß:

Ancho de la polea  20.0 mmb2:  
Longitud del ramal 258.90 mml:

zth:Nº de correas calculado 0.21  Para c2 recalculado. 4.70
Peso de la transmisión 2.52 kg:

 Fuerza estática sobre el eje, primer mon  Sast:     338 N
Fuerza axial estática (Retensado) 260 NSast:
Fuerza axial dinámica 252 NSadyn:

 
 
 

Primer montaje PosterioresRecomendaciones de pretensado
correas nuevas Para c2 recalculado. 4.70 Retensados

 130 N1.  169 N OPTIKRIK 0 + I : Tensión estática por correa
 50 N2. Medición de la flecha med. pretensado  50 NFuerza de ensayo :

 11 mm 10 mmMedición de la flecha:
 1.3 mm/m3. Factor de adición por 1000mm de desarrollo de la correa  0.5 mm/m:

4. Optibelt-TT 3  71.5 1/s  62.7 1/sFrecuencia :  

Per a dictaminar la distancia entre centres a la velocitat mínima, i així dimensionar la base 

tensora necessària, refarem les operacions fixant la longitud de la corretja: 

 



Màquina taponadora per pressió en línia d’envasat                                                         73  

ANNEXOS  
Datos técnicos de partida ****** Signif ica: Ninguna preferencia del cliente

Máquina motriz
Máquina motriz Motor eléctrico a 50 Hz

0.37 kW

********
********

1370 1/min

:
Potencia máquina motriz P:
Par de giro polea motriz 3 NmM:
Par de arranque/nominal MA/MN:
Tipo de arranque :
Velocidad de giro n1:
Diámetro de polea 45.00 mmd1:   

Máquina accionada Tolerancias
Máquina accionada :

:Horas de trabajo diarias
Nº de arranques : por 

- 679 1/minVelocidad de giro máq. acc.  555n2:
Diámetro de polea 100.00 mmd2:  
Relación de transm. deseada 2.22  2.00  2.44-i:

Otras condiciones

Industria del plástico
de 16 a 24 horas
3 Dias

617 1/min

Perfil correa  SPZ,SPA,SPB.:
 

Factor de seguridad elegido c2:
c2:Factor de seguridad por MA/MM ********

Entreeje deseado  ******** - ******** mma:
Desarrollos de correa 832.0 mmL:  
Condiciones Especiales  ********:

 
 
 

Desarrollos estándar :
:Tipo de poleas

Poleas estándar :
Nº de correas o canales 1z:   
Ancho ******** mmb2:   
Diámetro de los ejes 14 mmwd1:  
Diámetro de los ejes 14 mmwd2:   

Sa:La transm. está dimens. con ******** N  
Trans. trapecial-plana :

1.20

******** mm

sí
Para casquillo cónico
no

no  

La distància entre centres obtinguda és de 301 mm, per tant necessitarem un recorregut de 

40 mm per passar a la velocitat mínima. Deixarem un recorregut de 25 mm per al muntatge 

i tensament de la corretja. 
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Resultado del cálculo Sobre la base de una vida teórica de  25000 h
 
 La transmisión está dimensionada con:

 - 1 x Correa trapecial estrecha Optibelt SK SPA 832 Ld 
 
 - Polea acanalada para casquillo cónico Optibelt KS TB SPA 45-1
 - Casquillo cónico Optibelt TB      (Diámetro de agujero 14 mm)
 - Polea acanalada para casquillo cónico Optibelt KS TB SPA 100-1
 - Casquillo cónico Optibelt TB 1610 (Diámetro de agujero 14 mm)
 

Observaciones
Máquina motriz Motor eléctrico a 50 Hz

Industria del plástico
::

Máquina accionada :
Potencia de cálculo 0.44 kWPB:

P:Potencia máquina motriz 0.37 kW
Par de giro polea motriz 3 NmM:

n1:Velocidad de giro máq. acc. 1370 1/min
n2:Velocidad de giro real máquina accionada 617 1/min  -1 1/min

polea 1 45.00 mm1: dd Diámetro de referencia
polea 2 100.00 mm2: Diámetro de referencia  dd

 832 mm: Desarrollo de referencia  Ld
Entreeje real 300.90 mma:  ******** mm
Relación transmisión real 2.22i:  0.1 %
Recorrido libre para montaje 15.00 mmy:
Recorrido para tensado/montaje 15.00 mmx:

 
Factor de carga real 1.60c2:
Velocidad lineal de la correa 3.23 m/sv:  
Frecuencia de vibración 7.76 1/sfB:
Potencia nominal por correa 0.73 kWPN:
Factor de ángulo de contacto 0.99c1:

c3:Factor de longitud 0.81
ºArco de contacto en la polea pequeña 169.50ß:

Ancho de la polea  20.0 mmb2:  
Longitud del ramal 299.60 mml:

zth:Nº de correas calculado 0.75  Para c2 recalculado. 1.30
Peso de la transmisión ******** kg:

 Fuerza estática sobre el eje, primer mon  Sast:     202 N
Fuerza axial estática (Retensado) 155 NSast:
Fuerza axial dinámica 157 NSadyn:

 Diámetro no estándar
 
 

Primer montaje PosterioresRecomendaciones de pretensado
correas nuevas Para c2 recalculado. 1.30 Retensados

 78 N1.  101 N OPTIKRIK 0 : Tensión estática por correa
 ******** N2. Medición de la flecha med. pretensado  ******** NFuerza de ensayo :

 ******** mm ******** mmMedición de la flecha:
 ******** mm/m3. Factor de adición por 1000mm de desarrollo de la correa  ******** mm/m:

4. Optibelt-TT 3  47.9 1/s  42.0 1/sFrecuencia :  
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 ANNEXOS 

A.5. Càlcul dels engranatges 

A.5.1. Dimensionament 

Per efectuar l’avantprojecte d’una transmissió per engranatges ens basarem en el factor k 

i
i

db
F

k t 1·
'· 1

+
=                  amb admkk ≤        Eq.21. 

Sabem que  

'
2000

1d
M

F t
t =               Eq.22. 

Podem obtenir el diàmetre de funcionament del pinyó, di’ (mm), en funció del parell M en 

Nm, la relació de transmissió i, i l’ample del pinyó. 

3
1·

)'/(
2000'

i
i

kdb
Md

admi
i

+
≥              Eq.23. 

Escollint engranatges per a mecanismes en general, xocs moderats i dentat recte, aleshores 

. 20≥zi

La relació de transmissió serà i = 1. 

Escollim un mòdul m0 = 3mm, que implica: 

mmmzd 600101 ==  

sm
d

vt /09,0
2
10·60

60
279,28

2

3
01 ===

−πω  

Escollim el tipus IV-4-a-1: 

Pinyó i roda en acer aleat, precisió ISO 6, vida major a 50000 hores. 

2/7,1 mmNkadm =  
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2/55 mmNadm =σ  

Amb aquestes dades ja podem fer una estimació del diàmetre del pinyó amb l’equació 38: 

mmd 2,72
1

11·
7,1)·3,0(
04,48·2000' 31 =

+
≥  

b = 0,3· d1’ = 21,62 mm 

⇒ mm
bd

Mm
adm

12,1
55·2,72·62,21

04,48·2000
'

2000

1
0 ==≥

σ
  ⇒  m0 = 2mm            Eq.24. 

mmd
mmb

mmMbd
adm 67,43'

20

45,873
55

04,48·10001000'
1

2
1 =→

⎪⎭

⎪
⎬

⎫

=

===
σ  

d1 = d1’ + 2m0 = 47,67 mm 

Per raons dimensionals de disseny, sobredimensionem els pinyons, escollint un engranatge 

de mòdul m = 3 i diàmetre primitiu d1’ = 60 mm. 

A.5.2. Comprovació a fatiga 

Es tracta de verificar si la sol·licitació dels engranatges és menor o igual a la resistència. 

ii admb σσ ≤  

mvA
F

t
b kkk

YYY
bm
F

ii

1

0
βεσ = ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=≤

i
iii

S

c
bbadm Y

k
K 8,1

814,0limlimσσ  Eq.25. 

A continuació es mostren els valors obtinguts seguint les indicacions del “Quadern D5: 

Engranatges”. de J. FERNÁNDEZ CELS editat pel Cpda: 

 

Ft b m0 Z X  YF  αε Yε β Yβ KA d' b/d' Km  vt Kv σβ

1601 20 3 20 0,2  2,5  1,46 0,68 0 1 0,95 61,2 0,33 1  0,09 0,88 218,03
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Ys  σβlim  D0 Nb Kblim σadm

1,7  200  24000 41457600 0,9 234,1

A.5.3. Comprovació a picat 

iadmH σσ ≤  

E
tti

t
H Z

i
i

bd
F

·
'·cos'sin

1·1·
' αα

σ +
= ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=≤

814,0limlim
c

HHadm
k

K
iii

σσ   Eq.26.   

 

z m0 β α α0  ev αt' αt
’ mt' d' Mt Ft i b Zε  σΗ

20 3 0 20 20  0,03 22,8 3 61,2 48,04 1601 1 20 257,87  697,81 

 

σΗlim  D0 Nh Khlim σadm

950  24000 41457600 0,8 933,66
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A.6. Càlcul de comprovació dels rodaments 

Per a calcular la vida dels rodaments Lh, hem de conèixer el factor de duració fl, 

3
10

500
h

l
Lf = Eq.27. 

 

Partim de la capacitat de càrrega dinàmica C del nostre rodament, 

P
f
f

C
n

l=           Eq.28. 

Per tant, necessitem calcular el factor de velocitat fn i la càrrega aplicada P. 

El factor de velocitat fn s’obté a partir de la velocitat de l’eix en el qual està allotjat el 

rodament mitjançant l’expressió: 

3
10 3,33

n
fn =           Eq.29. 

04,1
79,28
3,33

3
10

==nf  

Ara queda determinar la càrrega equivalent P per cada rodament i comprovar si la seva 

duració és suficient. 

S’han utilitzat rodaments de boles de contacte angular amb un muntatge en X. 

En primer lloc s’ha de descomposar la força que provoca l’engranatge cònic per a trobar la 

força radial i la força axial que afectaran als rodaments. 

FT = 1601 N 

FN = N
FT 9,1735

4·cos4,22cos
1601

'·coscos
==

βα
 Eq.30. 
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ANNEXOS  
FH = FT · tan β  = 1601 · tan 4 = 111,95 N Eq.31. 

FR = FN · sin 'α = 661,5 N Eq.32. 

F = 150 N 

 

Fig. A.3. Esquema de forces de l’eix del pressionador 

Apliquem ΣF = 0, ΣM = 0 i resolem el sistema: 

Ra + Rb +F = FR

Ka = FH 

81 · F + 162 · Rb = 242 · F  RR             a = 401,67 N; Rb = 913,17 N 

Un cop obtingudes les forces necessàries, seguim el càlcul per a rodaments de contacte 

angular indicat en el catàleg del fabricant SKF. 

Eq.33. 

 

05,1602
57,0
17,913

==
b

b

Y
R

 

b

b

a

a

Y
R

Y
R

<   
b

b
aa Y

R
KF ·5,0+=  = 111,95 + 0,5 · 1602,05 = 912,97 N Eq.34. 

Ka

Rb F Ra

242 
162 

81 

FR

FH

68,704
57,0
67,401

==
a

a

Y
R

 



80                                                  Màquina taponadora per pressió en línia d’envasat  

 Daniel González Ubach 

Rodament A: 

14,127,2
67,401
97,912

>==
a

a

R
F

 P = 0,35 · Ra + 0,57 · Fa = 597,07 N 

SKF 7203B  C = 7650 N 

P
f
f

C
n

l=   fl = 13,32  Eq.35. 

3
10

500
h

l
L

f =   Lh = 2,7·106 h  vida infinita Eq.36. 

Rodament B: 

P = Rb = 913,17 N 

SKF 7203B 

Lh = 6,7·105 h   vida infinita 
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A.7. Dimensionament dels eixos 

A.7.1. Eix a torsió 

44

0

0 ·2

2

·

R
rM

RI

I
rM

t

t

π
τ

π

τ
=

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

=

=
            Eq.37. 

La torsió màxima es troba a l’extrem de l’eix, per això: 

33max
162

)(
D
M

R
M

Rr tt

ππ
τ ===             Eq.38. 

Si admττ ≤max   aleshores 3
16

adm

tM
D

πτ
≥           Eq.39. 

El parell torsor s’ha calculat en apartats anteriors: 

Mt = 48,04 Nm 

Per conèixer τadm abans necessitem el límit elàstic de l’eix: 

Límit elàstic σe =  200 MPa 

τadm = 0,5σadm , amb σadm el quocient entre el límit elàstic i el coeficient de seguretat  

(γse=1,5). 

τadm = 
5,1

200·5,0  = 66,67 MPa 

Substituïm els valors a l’equació 39 i s’obté el diàmetre mínim de l’eix: 

Dmin = 15,42 mm 
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A.7.2. Eix a flexió i torsió 

Les dades prèvies necessàries són el parell torsor, la força aplicada sobre el recolzament de 

l’eix i la distancia de l’engranatge al recolzament: 

Mt (Nm) Fr (N) a (mm) 

48,04 661,5 80 

El parell flexor màxim resultant és: 

Mf = Fr · a = 661,5 · 0,08 = 52,92 Nm        

El parell combinat resultant Mv s’obté de l’expressió 

( )22 6,0 tfv MMM +=  = 60,27 Nm          Eq.40.  

El diàmetre mínim en aquest cas és: 

bv

bv

b

bbv
DM

DI

R
IM

R
IW

WM
σπ

π

σσ
··

32
64

··
3

4 =

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

=

=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=

=

             Eq.41. 

  3
32

adm

vM
D

πσ
≥               

amb σadm = 700 / 1,5 = 466,67 MPa 

El resultat obtingut és: 

Dmin = 10,96 mm. 
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A.8. Elecció de les molles de la rampa 

A.8.1. Força dels taps sobre els llavis 

En primer lloc s’ha fet una estimació del nombre de taps que hi ha tant a la rampa com a la 

guia. 

Longitud rampa = 516 mm. 

Perímetre guia = 
2
··2 guiaRπ

= 1570 mm. (R = 500mm.) 

Ltotal = 2000 mm. 

Nº taps = Ltotal / Dtap = 2000 / 28 = 70 taps 

Un cop calculat el nombre de taps, per simplificar notablement els càlculs, suposarem que 

tots els taps exerceixen la mateixa força i que aquesta és completament vertical. 

Massa tap = 2 g. 

Mtotal = 70 · 2 = 140 g. 

F = Mtotal · g = 0,14 · 9,8 = 1,37 N 
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A.8.2. Geometria del mecanisme 

 

Fig. A.4. Esquema de forces dels llavis de la rampa. 

a = 2 · Rtap · sin (40) = 2 · 14 · sin (40) = 18 mm. 

b = 
2

75 a− = 28,5 mm. 

c = ( )40tg
b = 34 mm. 

A.8.3. Càlcul de la molla 

Necessitem calcular la força necessària que ha de fer la molla i així dimensionar-la. 

ΣMA = 0 

(F / 2) · cos (40) · b + (F / 2) · sin (40) · (c +18 + 40) = Fm · 40 

 Fm = 1,39 N 

k = 
ND

Gd
··8

·
3

4

= 0,37 N/mm Eq.42. 

Fm

F/2 40o c F/2 

 
18 Fm

40 

A 
b a 

75 
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amb G = 76·103 MPa (acer inoxidable) 

        d = 0,75 mm. 

        D = 10 mm. 

        N = 7 

δi = 
k
F =

37,0
37,1 = 3,7 mm. Eq.43. 

Aquest valor és la compressió que haurem d’aplicar a cada molla per mitjà de les femelles 

de regulació. 

Determinació longitud 

La obertura màxima dels llavis de la rampa serà igual al diàmetre màxim del tap. Aquest 

s’ha fixat en 38 mm. a les especificacions de la màquina. 

Amb aquest valor i fixant-nos en la geometria dels llavis obtindrem la deformació màxima 

de la molla. 

δmàx = 45 · cos (40) - 
2

3875 − = 16 mm. 

Agafem una molla de longitud 20 mm. i calculem el pas p necessari. 

(p – 0,75) · 7 = 20  p = 3,6 mm. 
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A.9. Capacitat de la tremuja 

A.9.1. Volum tremuja 

 

Fig. A.5. Dimensions principals de la tremuja. 

Segons la figura, i tenint en compte que darrera de la placa no hi poden haver taps, tindrem 

que el volum serà: 

V = ( ) ( ) ( )
2

10150··
2

190427··190··
2

190432··190··
22

2
2

2 −
−

−
++

−
+

RRRRR πππππ  

amb R = 
2

295  = 147,5 mm. 

V = 37·106 mm3  V = 37 litres 
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A.9.2. Volum tap 

Es pren com a tap de referència un de diàmetre 28mm. i alçada 14 mm. A partir d’aquestes 

dades i considerant el tap un cos sòlid, el seu volum és: 

V = 14·
2
28·

2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛π  = 8600 mm3 

Per a calcular la capacitat de taps que caben a la tremuja aplicarem un factor corrector de 

densitat dels taps, ja que hi haurà espais buits entre ells i l’encaix no serà perfecte. La 

tremuja té una capacitat de: 

Nº taps = ≅
5,1·8600

37200000   3000 taps 

A.10. Capacitat de subministrament de l’alimentador 

El plat superior de l’alimentador disposa de 58 nervis. Per cada tap que passa a la guia es 

necessiten dos nervis, per tant si tots els taps arribessin en posició correcte hi passarien 29 

taps per cada volta. Com la disposició dels taps és aleatòria, s’agafa un valor conservador i 

es considera que passaran el 10 % dels taps que arribin als nervis 

Els plats de l’alimentador giren a una velocitat constant de 23 min-1, per tant la capacitar 

de taps que pot donar l’alimentador és: 

N = 23 · 29 · 0,1  = 70 taps / min  N = 4200 taps / h 
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B. ESTUDI ECONÒMIC 

B.1. Criteri utilitzat per a l’elaboració del pressupost 

B.1.1. Característiques dels preus 

B.1.1.1. Mà d’obra 

Els preus de la mà d’obra són els corresponents en els convenis vigents al mes d’octubre 

de l’any 2005 a la província de Barcelona. 

Per al preu de la mà d’obra es consideren els conceptes remunerats segons categoria, de 

salari i pagues extres, seguretat social, etc., repartits unitàriament segons les hores de 

treball anuals vigents en els diferents convenis. 

B.1.1.2. Materials i maquinària 

Els preus dels materials s’han obtingut directament de fabricants i subministradors. Tots 

ells corresponen al mes d’octubre de 2005, segons tarifes sense IVA. 

B.1.1.3. Despeses auxiliars i despeses indirectes 

Al pressupost de mà d’obra, maquinària i materials no es consideren les despeses auxiliars 

ni les despeses indirectes. 

B.1.2. Elaboració del pressupost 

B.1.2.1. Preliminars 

B.1.2.1.1 Despeses directes 

Segons la redacció de l’article 67 del Reglamento General de Contratación de Estado 

(R.D. 982/87 de 5 de juny B.O.E. 181), es considera que l’IVA no està inclòs a les 

despeses directes. 

Formen part de l’execució material: 
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• La mà d’obra, amb càrregues i seguretat social, que intervé directament a 

l’execució del Projecte. 

• La maquinària i els materials utilitzats en el projecte. 

B.1.2.1.2 Despeses auxiliars 

Les despeses auxiliars es fixen en un 1% sobre el total del Pressupost d’Execució Material. 

B.1.2.1.3 Despeses indirectes 

Les despeses indirectes es fixen en un 10% aplicable al total del Pressupost d’Execució 

Material. 

B.1.2.1.4 Imprevistos 

S’aplica un percentatge d’un 1% per a possibles imprevistos sobre el Pressupost 

d’Execució Material. 

B.1.2.2. Pressupost 

B.1.2.2.1 Pressupost d’Execució Material 

Segons el Reglamento General de Contratación del Estado, Art. 68, serà el resultat 

obtingut de la suma del cost de la mà d’obra, el cost de la maquinària i el cost dels 

materials. 

B.1.2.2.2 Pressupost d’Execució 

Segons el Reglamento General de Contratación del Estado, Art. 68, s’obtindrà 

incrementant el Pressupost d’Execució Material amb les Despeses Auxiliars, Despeses 

Indirectes, Imprevistos, Despeses Generals de l’Empresa i el Benefici Industrial, i aplicant 

posteriorment l’IVA. 
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B.2. Preus unitaris 

B.2.1. Mà d’obra 

Concepte Unitat Preu (€) 
Oficial de 1ª h 21 
Ajudant h 15 

B.2.2. Maquinària 

Concepte Unitat Preu (€) 
Màquina  h 12 

B.3. Pressupost d’execució material 

Per a cada element de la màquina es realitza l’estudi de costos en funció de la mà d’obra, la 

maquinària utilitzada i els materials. També es considera el cost de muntatge general, 

embalatge, transport i posada en marxa. 

B.3.1. Bastidor 

Mà d’obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 23 21 483 
Ajudant 18 15 270 

    Parcial 753 
Maquinària 

Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  1 12 12 

    Parcial 12 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
DIN 7991 - M8 x 30 32 AISI 304 16 0,23 7,36 
suport alimentador 1 PVC Rígid 579 1,20 0,69 
suport cinta transportadora 2 PVC Rígid 780 1,20 1,87 
guia esquerra pressionador 2 PVC Rígid 186 1,20 0,45 
guia dreta pressionador 2 PVC Rígid 186 1,20 0,45 
lateral esquerra 1 PVC Rígid 11458 1,20 13,75 
lateral dret 1 PVC Rígid 11401 1,20 13,68 
placa superior 1 PVC Rígid 6563 1,20 7,88 

     Parcial 46,13 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA) 811,13 
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B.3.2. Accionament pressionador 

Mà d’obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 9,5 21 199,5 
    Parcial 199,5 

Maquinària 
Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  2,5 12 30 

    Parcial 30 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
DIN 628 - 7203B 1 - 73 18,00 18,00 
DIN 7991 - M8 x 25 8 AISI 304 16 0,23 1,84 
DIN 914 - M6 x 12-N 1 AISI 304 2 0,15 0,15 
DIN 914 - M8 x 16-N 1 AISI 304 2 0,15 0,15 
DIN 912 M8 x 20 2 AISI 304 10 0,19 0,38 
DIN 912 M8 x 25 6 AISI 304 10 0,20 1,20 
DIN 912 M8 x 35 2 AISI 304 10 0,28 0,56 
DIN 912 M8 x 45 2 AISI 304 10 0,30 0,60 
cadena DIN 8187 8GDC 06BSS 1 AISI 304 473 50,00 50,00 
roda cadena DIN 8192 -06B-1 1 AISI 304 1195 7,59 7,59 
DIN - Straight bevel pinion 1 AISI 304 426 3,60 1,53 
Claveta DIN 6885 6x6x25 1 AISI 304 23 3,60 0,08 
Claveta DIN 6885 6x6x35 1 AISI 304 23 3,60 0,08 
allotjament rodament 1 PVC Rígid 70 1,20 0,08 
cartela protecció cadena 1 PVC Rígid 226 1,20 0,27 
suport protecció cadena 1 PVC Rígid 319 1,20 0,38 
tapa protecció cadena 1 PVC Rígid 617 1,20 0,74 
lateral protecció cadena 1 PVC Rígid 843 1,20 1,01 
platina suport antiflexor 1 AISI 304 1893 3,60 6,81 
taco suport antiflexor 2 PVC Rígid 374 1,20 0,90 
eix accionament pressionador 1 AISI 304 2195 3,60 7,90 
suport eix accionament pressionador 1 PVC Rígid 185 1,20 0,22 
    Parcial 100,50 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     330,00 
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B.3.3. Accionament banda 

Mà d'obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 11 21 231 
    Parcial 231 

Maquinària 
Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  9,5 12 114 

    Parcial 114 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
DIN 628 - 7203B 1 - 73 18,00 18,00 
pinyó cadena DIN 8192 06B 1 AISI 304 270 3,74 3,74 
Claveta DIN 6885 6x6x80 1 AISI 304 23 3,60 0,08 
Claveta DIN 6885 6x6x25 1 AISI 304 23 3,60 0,08 
DIN 1433 M4 x 20  2 AISI 304 4 0,15 0,30 
DIN 912 M6 x 12 2 AISI 304 10 0,09 0,18 
DIN 912 M8 x 30 2 AISI 304 10 0,22 0,44 
DIN 912 M8 x 35 6 AISI 304 10 0,29 1,74 
anell 2 AISI 304 147 3,60 1,06 
lateral tambor 2 PVC Rígid 71 1,20 0,17 
tambor 1 PVC Rígid 555 1,20 0,67 
allotjament rodament 1 PVC Rígid 70 1,20 0,08 
eix accionament banda 1 AISI 304 2213 3,60 7,97 
suport eix accionament banda 2 PVC Rígid 155 1,20 0,37 
    Parcial 34,88 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     379,88 
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B.3.4. Suport coll 

Mà d'obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 7,8 21 163,80 
    Parcial 163,80 

Maquinària 
Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  0,5 12 6 

    Parcial 6 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
Washer DIN 1441 - 9 2 AISI 304 2 0,15 0,30 
DIN 912 M8 x 25 2 AISI 304 10 0,20 0,40 
DIN 912 M6 x 35 2 AISI 304 10 0,15 0,30 
DIN 912 M6 x 25 6 AISI 304 10 0,15 0,90 
DIN 912 M6 x 12 2 AISI 304 10 0,10 0,20 
plat 1 PVC Rígid 452 1,20 0,54 
pont 1 AISI 304 1201 3,60 4,32 
guia 2 AISI 304 702 3,60 5,05 
suport guia 4 PVC Rígid 247 1,20 1,19 
    Parcial 13,21 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     183,01 
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B.3.5. Pressionador 

Mà d'obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 10,75 21 225,75 
    Parcial 225,75 

Maquinària 
Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  7,5 12 90 

    Parcial 90 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
volant 1 Bakelita 437 18,00 18,00 
DIN 628 - 7203B 2 - 73 3,60 0,53 
DIN - Straight bevel pinion  1 AISI 304 473 0,15 0,15 
DIN 525 - M20 x 210 1 AISI 304 527 0,15 0,15 
Hexagon Nut ISO 4032 - M20 1 AISI 304 77 0,87 0,87 
DIN 1433 M5 x 25  2 AISI 304 4 1,20 0,01 
DIN 912 M6 x 12 2 AISI 304 10 0,09 0,18 
DIN 912 M6 x 25 4 AISI 304 10 0,10 0,40 
DIN 912 M8 x 35 4 AISI 304 10 0,30 1,20 
DIN 914 - M6 x 20 2 AISI 304 4 0,15 0,30 
DIN 7991 - M8 x 35 4 AISI 304 16 0,25 1,00 
allotjament rodament 2 PVC Rígid 70 5,00 10,00 
anell 2 AISI 304 147 3,60 1,06 
eix pressionador 1 AISI 304 537 3,60 1,93 
pressionador 1 PVC Rígid 3055 1,20 3,67 
suport volant 2 AISI 304 428 3,60 3,08 
lateral esquerra pont 1 PVC Rígid 698 1,20 0,84 
lateral dret pont 1 PVC Rígid 689 1,20 0,83 
tapa pont 1 PVC Rígid 883 1,20 1,06 
    Parcial 45,25 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     361,00 
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B.3.6. Tensor 

Mà d'obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 18,5 21 388,5 
    Parcial 388,5 

Maquinària 
Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  8,5 12 102 

    Parcial 102 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
DIN 628 - 7203B 2 - 73 18,00 36,00 
DIN 1433 M5 x 25  2 AISI 304 4 0,15 0,30 
DIN 525 M10 x 70 2 AISI 304 44 0,15 0,30 
DIN 653 -A M10 x 90 2 AISI 304 122 0,15 0,30 
Hexagon Nut ISO 4032 - M10  2 AISI 304 11 0,15 0,30 
DIN 912 M6 x 12 2 AISI 304 10 0,09 0,18 
DIN 912 M8 x 20 4 AISI 304 10 0,20 0,80 
DIN 912 M8 x 35 4 AISI 304 10 0,28 1,12 
DIN 7991 - M6 x 25  8 AISI 304 6 0,90 7,20 
DIN 7991 - M8 x 30 4 AISI 304 16 0,23 0,92 
DIN 7991 - M8 x 35 6 AISI 304 16 0,25 1,50 
L60x60x6x40 2 AISI 304 212 3,60 1,53 
anell 2 AISI 304 147 3,60 1,06 
lateral tambor 2 PVC Rígid 71 1,20 0,17 
tambor 1 PVC Rígid 475 1,20 0,57 
eix tambor 1 AISI 304 774 3,60 2,79 
allotjament rodament 2 PVC Rígid 70 1,20 0,17 
pom tensor 2 PVC Rígid 221 1,20 0,53 
suport fix interior 1 PVC Rígid 934 1,20 1,12 
suport fix inferior 1 PVC Rígid 642 1,20 0,77 
suport fix exterior 1 PVC Rígid 938 1,20 1,13 
suport fix superior 1 PVC Rígid 642 1,20 0,77 
suport mòbil inferior 1 PVC Rígid 1018 1,20 1,22 
suport mòbil superior 1 PVC Rígid 1018 1,20 1,22 
suport mòbil lateral 1 PVC Rígid 1452 1,20 1,74 
    Parcial 63,70 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     554,20 
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B.3.7. Centrador 

Mà d'obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 4,5 21 94,5 
    Parcial 94,5 

Maquinària 
Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  1,5 12 18 

    Parcial 18 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
banda 115x4x2365 1 Poliester 1090 24,00 24,00 
DIN 7991 - M6 x 30 4 AISI 304 16 0,11 0,44 
DIN 7991 - M8 x 30 2 AISI 304 16 0,23 0,46 
regulador amplada 2 AISI 304 396 3,60 2,85 
suport regulador amplada 2 AISI 304 106 3,60 0,76 
antiflexor placa 1 AISI 304 1594 3,60 5,74 
placa 1 PTFE (general) 4322 11,00 47,54 
    Parcial 81,79 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     194,29 
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B.3.8. Accionament general 

Mà d'obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 21 21 441 
    Parcial 441 

Maquinària 
Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  6,5 12 78 

    Parcial 78 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
corretja SPA L782 1 - 76 6,32 6,32 
motor Bonfiglioli BN71B5 1 - 5900 126,00 126,00 
reductor Bonfiglioli vf49fa-hs 1 - 3000 200,00 200,00 
politja variadora Lovejoy 4005 1 - 907 42,00 42,00 
Hexagon Nut ISO 4032 - M8 8 AISI 304 6 0,07 0,56 
DIN 912 M6 x 30 8 AISI 304 10 0,12 0,96 
DIN 912 M8 x 20 4 AISI 304 10 0,20 0,80 
DIN 912 M8 x 25 2 AISI 304 10 0,20 0,40 
politja conduïda 1 AISI 304 1056 12,00 12,00 
protecció politges 1 PVC Rígid 2475 1,20 2,97 
DIN 912 M6 x 20 26 AISI 304 10 0,10 2,60 
base calaix 1 PVC Rígid 3831 1,20 4,60 
tapa calaix 1 PVC Rígid 3828 1,20 4,59 
lateral llarg calaix 2 PVC Rígid 605 1,20 1,45 
lateral curt calaix 2 PVC Rígid 335 1,20 0,80 
femella 2 PVC Rígid 29 1,20 0,07 
placa unió 1 PVC Rígid 468 1,20 0,56 
barra 1 PVC Rígid 2576 1,20 3,09 
peu barra 1 PVC Rígid 85 1,20 0,10 
DIN 912 M8 x 55 4 AISI 304 10 0,40 1,60 
Parallel Pin ISO 8734 - 4 x 40 - B - St 1 AISI 304 4 0,15 0,15 
Washer DIN 1441 - 9 6 AISI 304 2 0,15 0,90 
pom base tensora 1 PVC Rígid 293 1,20 0,35 
vareta tensora 1 AISI 304 145 3,60 0,52 
vareta 2 AISI 304 134 3,60 0,96 
plataforma motor 1 PVC Rígid 507 1,20 0,61 
peu lateral 2 PVC Rígid 306 1,20 0,73 
    Parcial 415,71 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     934,71 
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B.3.9. Rampa 

Mà d'obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 10,5 21 220,5 
    Parcial 220,5 

Maquinària 
Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  2,5 12 30 

    Parcial 30 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
molla gronxador 1 AISI 304 1 0,15 0,15 
molla llavis 2 AISI 304 0 0,15 0,30 
DIN 976-2 -- MFS M6 x 25 2 AISI 304 10 0,15 0,30 
ISO 1207 - M6 x 12 2 AISI 304 5 0,15 0,30 
DIN 525 - M12 x 60 2 AISI 304 54 0,15 0,30 
DIN 525 - M8 x 110 1 AISI 304 39 0,15 0,15 
Hexagon Thin Nut ISO 4035 - M8  2 AISI 304 3 0,15 0,30 
Hexagon Nut ISO 4032 - M6  4 AISI 304 3 0,04 0,16 
Hexagon Nut ISO 4032 - M8 2 AISI 304 6 0,07 0,14 
DIN 912 M6 x 10  1 AISI 304 5 0,09 0,09 
DIN 912 M6 x 16  10 AISI 304 447 0,09 0,90 
DIN 912 M6 x 25 1 AISI 304 447 0,10 0,10 
DIN 912 M8 x 40 2 AISI 304 447 0,30 0,60 
guia molla llavis 2 PVC Rígid 1 1,20 0,00 
llavi dreta 1 AISI 304 25 3,60 0,09 
llavi esquerra 1 AISI 304 25 3,60 0,09 
suport gronxador 2 AISI 304 41 3,60 0,30 
gronxador 1 AISI 304 284 3,60 1,02 
pom suport rampa 2 PVC Rígid 63 1,20 0,15 
suport rampa 1 AISI 304 978 3,60 3,52 
tapa 1 Metacrilat 182 7,20 1,31 
lateral dret rampa 1 PVC Rígid 179 1,20 0,21 
lateral esquerra rampa 1 PVC Rígid 179 1,20 0,21 
base 1 PVC Rígid 547 1,20 0,66 
    Parcial 11,36 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     261,86 
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B.3.10. Alimentador 

Mà d'obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 30 21 630 
    Parcial 630 

Maquinària 
Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  24 12 288 

    Parcial 288 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
motor Bonfiglioli BN63B5 1  - 1500 116,00 116,00 
reductor Bonfiglioli vf30a-p63-b5 1 - 1100 180,00 180,00 
claveta DIN 6885 5x5x40 1 AISI 304 7 3,60 0,03 
claveta DIN 6885 5x5x35 1 AISI 304 7 3,60 0,03 
Cir-clip 2 Acer molles 4 0,15 0,30 
DIN 628 - 7203B  2 - 73 18,00 36,00 
Washer DIN 1441 - 7 16 AISI 304 9 0,15 2,40 
Washer DIN 1441 - 9 14 AISI 304 9 0,15 2,10 
Washer DIN 1441 - 13 5 AISI 304 9 0,15 0,75 
DIN 976-1 -- M4 x 10  2 AISI 304 1 0,15 0,30 
DIN 914 - M10 x 35 6 AISI 304 17 0,15 0,90 
DIN 913 - M12 x 40-S 4 AISI 304 88 0,15 0,60 
Hexagon Nut ISO 4032 - M12 13 AISI 304 17 0,21 2,73 
Hexagon Nut ISO 4032 - M10  4 AISI 304 11 0,15 0,60 
Hexagon Nut ISO 4032 - M8 10 AISI 304 6 0,07 0,70 
Hexagon Nut ISO 4032 - M6  6 AISI 304 3 0,04 0,24 
DIN 912 M4 x 16  5 AISI 304 14 0,07 0,35 
DIN 912 M6 x 16  1 AISI 304 14 0,09 0,09 
DIN 912 M6 x 20  10 AISI 304 14 0,10 1,00 
DIN 912 M6 x 50  2 AISI 304 14 0,19 0,38 
DIN 912 M8 x 30  8 AISI 304 14 0,22 1,76 
DIN 912 M8 x 40 2 AISI 304 14 0,30 0,60 
DIN 912 M8 x 45  4 AISI 304 14 0,35 1,40 
tremuja alimentació 1 Metacrilat 7524 7,20 54,17 
cargol subjector 2 AISI 304 152 3,60 1,09 
pom subjector 2 PVC Rígid 87 1,20 0,21 
cargol amb trau 4 AISI 304 69 3,60 0,99 
deflector inferior 1 PVC Rígid 21 1,20 0,03 
deflector superior 1 AISI 304 12 3,60 0,04 
tapa guia 1 Metacrilat 561 7,20 4,04 
eix alimentador 1 AISI 304 484 3,60 1,74 
plat inferior 1 AlMg3 9065 7,50 67,99 
plat superior 1 AlMg3 5681 7,50 42,61 
L40x40x4x185 1 AISI 304 449 3,60 1,62 
Suport reductor 1 AISI 304 449 3,60 1,62 
regulador d'alçada 1 PVC Rígid 1102 1,20 1,32 
peu suport 1 AISI 304 3729 3,60 13,42 
base suport 1 AlMg3 1988 7,50 14,91 
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guia 1 AlMg3 3273 7,50 24,55 
suport central 1 AlMg3 5928 7,50 44,46 
cos 1 AlMg3 10212 7,50 76,59 
    Parcial 700,65 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     1618,65 

B.3.11. Muntatge general 

Mà d'obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 16 21 336 
Ajudant 16 15 240 

    Parcial 576 
Maquinària 

Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  0 12 0 

    Parcial 0 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
- 0     0 0 
    Parcial 0,00 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     576,00 

B.3.12. Embalatge, transport i instal·lació 

Mà d'obra 
Concepte Hores Preu unit. Import 

Oficial de 1ª 15 21 315 
Ajudant 15 15 225 

    Parcial 540 
Maquinària 

Concepte Hores Preu unit. Import 
Màquina  0 12 0 

    Parcial 0 
Materials 

Concepte Unitats Material Pes (g) Preu unit. Import 
Embalatge i transport 1     600 600 
    Parcial 600,00 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (sense IVA)     1140,00 
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B.3.13. Resum pressupost d’execució material 

Només cal sumar tots els costos detallats pel nombre de grups que s’han de fabricar de 

cadascun d’ells: 

Concepte Unitats Cost unitari Pressupost (€) 
Bastidor 1 811,13 811,13 
Accionament pressionador 1 330,00 330,00 
Accionament banda 2 379,88 759,77 
Suport coll 2 183,01 366,01 
Pressionador 1 361,00 361,00 
Tensor 2 554,20 1108,41 
Centrador 2 194,29 388,59 
Accionament general 1 934,71 934,71 
Rampa 1 261,86 261,86 
Alimentador 1 1618,65 1618,65 
Muntatge general 1 576,00 576,00 
Embalatge, transport i instal·lació 1 1140,00 1140,00 
      Suma 8656,12 
      IVA 16% 1384,98 
COST DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 10041,10 

B.4. Pressupost d’execució 

La producció prevista és de 48 màquines anuals durant 8 anys. 

El pressupost d’execució s’obté incrementant el pressupost d’execució material amb els 

següents conceptes: 

• 1% en concepte de Despeses Auxiliars / producció prevista 

• 1% en concepte de Imprevistos / producció prevista 

• 10% en concepte de Despeses Indirectes / producció prevista 

• 13% en concepte de Despeses Generals / producció prevista 

• 15% en concepte de Benefici Industrial / producció prevista 

 



Màquina taponadora per pressió en línia d’envasat                                                         103  

ANNEXOS  

 

Concepte % Pressupost (€) 
Pressupost d'execució material (sense IVA)   8656,12 
Despeses Auxiliars  1 86,56 
Imprevistos 1 86,56 
Despeses Indirectes  10 865,61 
Despeses Generals  13 1125,30 
Benefici Industrial  15 1298,42 
    Suma 12118,56 
    IVA 16% 1938,97 
COST DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ   14057,53 

Al pressupost anterior s’han de sumar els honoraris del projectista: 

• 2% en concepte d’Honoraris del Projectista / producció prevista 

Concepte % Pressupost (€) 
Pressupost d’execució  (sense IVA)   12118,56 
Honoraris Projectista 2 242,37 
    Suma 12360,93 
    IVA 16% 1977,75 
COST TOTAL   14338,68 

B.5. Rendibilitat financera 

Tenint en compte les despeses que es produeixen i els ingressos que s’obtindran, s’obté el 

balanç econòmic per a un horitzó de 8 anys. Es considera un augment de preus interanual 

del 3 %. 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ingressos   593328 611128 629462 648346 667796 687830 708465 729719
- Despeses   519367 534948 550996 567526 584552 602089 620151 638756
= Benefici abans 
d'impostos   73961 76180 78465 80819 83244 85741 88313 90963
- Impostos (35%)   25886 26663 27463 28287 29135 30009 30910 31837
= Fons generats   48075 49517 51002 52532 54108 55732 57404 59126
- Fons invertits 93070                 
= Flux de caixa -93070 48075 49517 51002 52532 54108 55732 57404 59126
Balanç acumulat -93070 -44995 4522 55524 108056 162165 217897 275300 334426
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B.5.1. Període de retorn 

S’observa que a l’any 2 el balanç és positiu, el que vol dir que ja s’ha recuperat la inversió 

inicial. 

Període de retorn = 1,91 anys  

B.5.2. Valor actual net (VAN) 

∑
= +

=
n

i
n

t

k
QVAN

0 )1(                                                                                                       Eq.44. 

 

k: cost del capital = 8 % 

n: horitzó econòmic del projecte = 8 anys 

Qt: flux de caixa del període t 

VAN = 216.444 € 

B.5.3. Taxa interna de rendibilitat (TIR) 

 Eq.45. 

 

El resultat obtingut és el següent: 

TIR = 52,41 % 

Com es pot veure, la inversió es recupera en menys de dos anys, la qual cosa indica una 

liquiditat bastant bona i és molt rendible, ja que el VAN és de 216.444 €, amb una 

rendibilitat del 52 %, molt superior al cost del capital fixat en un 8 %. 

De l’estudi econòmic es pot concloure que la comercialització d’aquesta màquina és 

perfectament viable des del punt de vista econòmic. 
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C. ÍNDEX DE PLÀNOLS 

• Plànol 000: conjunt 

• Plànol 001: secció longitudinal 

• Plànol 002: secció transversal 

• Plànol 100: conjunt alimentador 

o Plànol 101: cos 

o Plànol 102: suport central 

o Plànol 103: guia 

o Plànol 104: base suport 

o Plànol 105: peu suport 

o Plànol 106: regulador d'alçada 

o Plànol 107: Suport reductor 

o Plànol 108: plat superior 

o Plànol 109: plat inferior 

o Plànol 110: eix alimentador 

o Plànol 111: tapa guia 

o Plànol 112: deflector superior 

o Plànol 113: deflector inferior 

o Plànol 114: cargol amb trau 

o Plànol 115: pom subjector 
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o Plànol 116: cargol subjector 

o Plànol 117: tremuja alimentació 

• Plànol 200: conjunt rampa 

o Plànol 201: base 

o Plànol 202: lateral esquerra 

o Plànol 202: lateral dreta 

o Plànol 204: tapa 

o Plànol 205: suport rampa 

o Plànol 206: pom suport rampa 

o Plànol 207: gronxador 

o Plànol 208: suport gronxador 

o Plànol 209: llavi esquerra 

o Plànol 209: llavi dreta 

o Plànol 211: guia molla llavis 

• Plànol 300: conjunt tensor 

o Plànol 301: suport mòbil lateral 

o Plànol 302: suport mòbil superior 

o Plànol 302: suport mòbil inferior 

o Plànol 303: suport fix superior 

o Plànol 304: suport fix exterior 
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o Plànol 305: suport fix inferior 

o Plànol 306: suport fix interior 

o Plànol 307: pom tensor 

o Plànol 308: allotjament rodament 

o Plànol 309: eix tambor 

o Plànol 310: tambor 

o Plànol 311: lateral tambor 

o Plànol 312: anell arrossegament 

o Plànol 313: suport cargol tensor 

• Plànol 400: conjunt centrador 

o Plànol 401: placa 

o Plànol 402: antiflexor placa 

o Plànol 403: suport regulador amplada 

o Plànol 404: regulador amplada 

• Plànol 500: conjunt suport coll 

o Plànol 501: suport guia 

o Plànol 502: guia 

o Plànol 503: pont 

o Plànol 504: plat 

• Plànol 600: conjunt pressionador 

 

o Plànol 601: tapa pont 
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o Plànol 602: lateral dret pont 

o Plànol 603: lateral esquerra pont 

o Plànol 604: suport volant 

o Plànol 605: pressionador 

o Plànol 606: eix pressionador 

• Plànol 700: conjunt accionament banda 

o Plànol 701: suport eix accionament banda 

o Plànol 702: eix accionament banda 

• Plànol 800: conjunt accionament pressionador 

o Plànol 801: suport eix accionament pressionador 

o Plànol 802: eix accionament pressionador 

o Plànol 803: taco suport antiflexor 

o Plànol 804: platina suport antiflexor 

o Plànol 805: lateral protecció cadena 

o Plànol 806: tapa protecció cadena 

o Plànol 807: suport protecció cadena 

o Plànol 808: cartela protecció cadena 

• Plànol 900: conjunt bastidor 

o Plànol 901: placa superior 

o Plànol 902: lateral dret 
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o Plànol 903: lateral esquerra 

o Plànol 904: guia dreta pressionador 

o Plànol 905: guia esquerra pressionador 

o Plànol 906: suport cinta transportadora 

o Plànol 907: suport alimentador 

• Plànol 1000: conjunt accionament general 

• Plànol 1100: conjunt base tensora 

o Plànol 1101:  peu lateral 

o Plànol 1102: plataforma motor 

o Plànol 1103: vareta 

o Plànol 1104: vareta tensora 

o Plànol 1105: pom base tensora 

• Plànol 1200: conjunt barra estabilitzadora 

o Plànol 1201: peu barra 

o Plànol 1202: barra 

o Plànol 1203: placa unió 

o Plànol 1204: femella 

• Plànol 1300: conjunt calaix 

o Plànol 1301: base calaix 

o Plànol 1302: tapa calaix 

 

o Plànol 1304: lateral curt calaix 
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o Plànol 1304: lateral llarg calaix 

o Plànol 1306: lateral llarg calaix 2 

• Plànol 1400: protecció politges 
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