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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte és el redisseny d’una màquina escairadora. La principal funció 

d’aquesta màquina, és tallar un material deixant-lo a escaire, es a dir, de manera que quedi 

el material formant un angle recte. 

Aquesta màquina s’utilitza fonamentalment per a tallar fusta ja sigui en petites ebenisteries 

o fusteries, o en grans fàbriques destinades a la producció de mobiliari de cuina o per a la 

llar en general. 

Tots aquests usuaris abans esmentats necessiten una escairadora, es el primer pas que 

els permetrà passar de la dimensió de la fusta que es ven comercialment, a les mides  

necessàries per a la seva nova creació. 

Cal destacar també, que existeixen moltes varietats de tipus de fusta i que algunes 

d’aquestes varietats requereixen que la màquina utilitzi un tipus de serra diferent. No es el 

mateix utilitzar l’escairadora per a tallar fusta xapada, que Melamina, que DM. Referir-se a 

l’annex A on s’expliquen detalladament els diferents tipus de fusta. 

Aquesta màquina requereix una certa precisió, no s’està parlant de micres però si que es 

important que el seu marge d’error sigui de poques dècimes de mil·límetre. 

Un altre aspecte de molta importància és la seguretat. Al ser una màquina d’alimentació 

manual aquest és un punt conflictiu que s’ha de tractar detalladament. L’usuari de la 

màquina ha de poder treballar amb la tranquil·litat de saber que la màquina compleix amb 

les normatives de seguretat establertes.  

Les principals característiques de la màquina són la possibilitat d’inclinar la serra, el que 

permet tallar la fusta deixant cantons vius, i la presència de l’incisor –l’incisor és una serra 

més petita que treballa just abans de la serra principal de la màquina amb la funció de 

permetre realitzar el tall en la fusta sense deixar estelles–.  
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1. Introducció  

1.1. Funcionament   

Una màquina escairadora té la funció de partir de planxes de fusta comercials i obtenir com 

a productes planxes de fusta tallades formant escaire –angles a 90º entre els seus costats– 

 i amb la mida necessitada. 

Hi ha diversos tipus de fusta i alguns d’ells requereixen una velocitat de tall i/o diàmetre de 

serra diferent per treballar millor. Veure l’annex A on apareixen els diferents tipus de 

material i les velocitats de tall recomanades així com els possibles diàmetres de la serra. 

Els òrgans fonamentals d’aquesta màquina són la serra, la transmissió a aquesta i el 

conjunt de guies que permeten realitzar el tall a escaire  i suportar al mateix temps la fusta. 

Totes les escairadores tenen aquests elements però moltes d’elles incorporen opcions per 

facilitar la feina a l’usuari i per fer els seus productes més competitius. 

Algunes opcions que incorporen moltes escairadores són la presència de l’incisor –l’incisor 

és una serra més petita que treballa just abans de la serra principal de la màquina amb la 

funció de permetre realitzar el tall en la fusta sense deixar estelles–. Una altra opció es la 

presència d’un canvi de velocitats per permetre el tall de diferents tipus de fustes –diferents 

tipus de fusta poden requerir diferents velocitats de tall i diferents formes de les serres–. 

Una altra opció a tenir en compte és la possibilitat de regular en alçada la serra i l’incisor 

per realitzar ranures i la possibilitat de poder inclinar la serra. Totes aquestes regulacions 

poden ser automàtiques o manuals. 

La màquina té dos tipus de funcionament de vegades s’utilitza la guia fixa com a control de 

posició de la fusta i de vegades s’utilitza la guia mòbil. Veure les següents figures Fig.   1.1 i 

Fig.   1.2 en les que queden patents els dos mètodes de treball. La guia fixa té un 

posicionador per regular l’amplada de tall de la fusta. Aquesta guia està fixada al carro 

principal i es desplaça amb aquest al realitzar el tall. 

D’altra banda la guia mòbil es desplaça per sobre la taula per regular l’amplada de tall i el 

tall es realitza fent lliscar la fusta per sobre de la taula. 

Sempre es convenient utilitzar la guia que permeti tenir més longitud de fusta suportada per 

la guia. 
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Fig.   1.1. Mètode de treball utilitzant la guia fixa 

Fig.   1.2. Mètode de treball utilitzant la guia mòbil 
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1.2. Components d’una escairadora 

A continuació s’expliquen breument les diferents parts i/o components de la màquina i la 

seva funció. En la figura  Fig.   1.3. es veu la situació de les diferents parts de la màquina. 

 

 

 

 

Fig.   1.3. Visió general d’una màquina escairadora 
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1.2.1. Bancada 

Es la que suporta tots els components de la màquina i conté en el seu interior el grup 

motor, que dona transmissió a la màquina. 

1.2.2. Carro angular 

Es el que suporta la fusta a tallar en el cas de que s’utilitzi la guia fixa alhora de guiar la 

fusta per realitzar el tall. El carro angular està unit amb el carro principal, es per això que ha 

de bascular respecte un eix per acompanyar el  carro principal. Aquest carro angular és el 

que delimita l’amplada màxima de tall que es permet en aquest tipus de màquina per 

aquest costat de la serra.  

El carro angular conté la guia fixa, amb un posicionador que permet regular l’amplada de 

fusta que es necessita després del tall, pel producte final. 

1.2.3. Carro principal 

Aquest suporta la fusta sempre que es realitza el tall, però quan s’utilitza la guia fixa com a 

referència per guiar la peça conté el producte –la peça tallada final–, les sobres de la peça 

que s’ha tallat queden sobre la taula de la màquina i  quan s’utilitza la guia mòbil com a 

referència conté les sobres de la peça final i el producte queda sobre la taula. 

El carro principal delimita la longitud màxima que es pot tallar en la màquina, ja que abans 

de realitzar el tall, el carro ha d’estar abans de la serra i després de realitzar el tall, el carro 

ha de quedar després de la serra.  

El carro principal ha de poder desplaçar-se longitudinalment per tal que l’operari pugui 

acompanyar la peça a tallar amb facilitat durant el tall quan s’utilitza la guia fixa com a 

referència per a realitzar el tall. 

1.2.4. Guia de desplaçament lateral 

Aquesta es desplaça per sobre de la taula situant-se més propera o més llunyana a la serra 

per poder regular l’amplada a tallar, quan s’utilitza la guia mòbil de referència. Delimita 

l’amplada a tallar per aquest costat de la serra. 

1.2.5. Incisor 

És una serra que treballa només en alguns tipus de materials per evitar que es facin 

estelles al realitzar el tall.  
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L’incisor treballa a més velocitat que la serra principal i gira en sentit contrari a la serra 

principal. 

Es troba just abans que la serra principal i la seva funció es realitzar una petita passada en 

la fusta de molt poca profunditat aproximadament d’1 mm. o 2 mm.  

Ja que la presència de l’incisor no es requereix en tots els tipus de fusta, aquest s’ha de 

poder regular en alçada per tal que quedi per sota de l’altura de treball –i així quedi l’incisor 

inhabilitat– quan no es requereix que treballi; o que quedi una mica per sobre de l’altura de 

treball i així quedi l’incisor habilitat pels materials que si requereixen la seva presència. 

Existeixen incisors que tenen la possibilitat de regular l’amplada del mateix. Aquest tipus 

d’incisors estan formats per una serra doble.  Veure la següent figura Fig.   1.4 

  

 

 

Fig.   1.4. Situació de l’incisor 

Incisor 

Serra 

principal 
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1.2.6. Panell de control 

Es l’element d’interacció entre l’operari i la màquina, és des d’on l’operari controla els 

moviments de la màquina. Permet fer funcionar la màquina i altres opcions en funció de la 

complexitat de l’escairadora. 

1.2.7. Proteccions  

Està format per elements estàtics i dispositius electrònics que eviten que l’operari pugui 

accedir a la serra i/o a zones que podrien causar un dany en l’operari o en la mateixa 

màquina. 

Com a exemple d’element de protecció estàtic es pot veure en la figura Fig.  1.5., la 

carcassa que evita que l’operari pugui tocar la serra; i com a exemple de dispositiu 

electrònic de protecció es pot veure en la figura Fig.  1.6 , el sensor de seguretat de les 

portes que provoca una parada immediata de la màquina en el cas de que es detecti 

electrònicament alguna porta oberta –el clip de tancament no està fent contacte en el 

sensor corresponent–. 

 

 

Fig.  1.5. Carcassa de protecció de la serra 
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1.2.8. Serra 

És l’element fonamental de la màquina escairadora, la que realitza el tall de la fusta.  

Com ja s’ha comentat abans en el funcionament, el tipus de serra és molt diferent en funció 

del tipus de material que s’hagi de tallar; pot variar el número de dents, la forma de la serra 

i el diàmetre.  Veure l’annex A on es mostren les velocitats de tall més apropiades i els 

diferents tipus de serra amb el seu número de dents i forma de la serra per a cada tipus de 

material.  

Si la serra es fixa en altura respecte l’altura de treball, s’elimina la possibilitat de realitzar 

ranures ocultes en la fusta. Més endavant en el disseny s’estudiaran els avantatges i 

inconvenients i es decidirà la necessitat de regular en alçada la serra.  

1.2.9. Taula   

La taula suporta la fusta que ha de ser tallada quan s’utilitza la guia mòbil com a referència. 

Es important que estigui ben anivellada a 90º respecte el pla de tall de la serra per tal que 

els productes que s’obtinguin siguin els desitjats.  

1.2.10. Instal·lació d’aspiració de pols 

En plantes en les que es treballa la fusta es necessita una instal·lació d’aspiració de pols. 

La màquina disposa de dues sortides de pols per tal que aquesta no s’acumuli en el taller ni 

en l’ambient. Referir-se a la secció 5 d’anàlisi ambiental on es tracta més acuradament 

aquest tema. 

Fig.  1.6. Dispositiu electrònic de seguretat 

 Sensor  Clip sensor 
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1.3. Estudi de mercat 

Les escairadores són màquines indispensables en la producció del sector mobiliari. Per 

realitzar mobles unitaris o bé per realitzar grans sèries de mobiliari, les escairadores es 

necessiten com a primer pas de la creació per deixar el producte tallat a la mida 

corresponent amb una certa precisió. Aquesta precisió no s’assoleix amb les serres portàtils 

ja que no tenim cap guia per fixar el tall.  

Les ventes d’escairadores anuals per les principals marques al món són les següents: 

Altendorf   3600 - 4000 unitats. 

Martin   1800 unitats. 

Resta de marques 1500 unitats. 

Informació proporcionada per la casa Altendorf. 

Això implica que al món es venen un total aproximat de 7000 escairadores anuals.   

Pel que fa a Espanya es venen aproximadament un total de 280 escairadores anuals que 

distribuïdes per marques dóna el següent repartiment: 

Altendorf  90 unitats. 

Martin   70 unitats. 

Resta de marques 120 unitats. 

Inicialment la venda d’aquestes escairadores es limitaria a les vendes nacionals i a les 

vendes que es poguessin realitzar a França i Portugal, i Andorra. S’estima que les vendes 

anuals a França, Portugal i Andorra d’escairadores es d’un total de 455 unitats anuals. 

Es pretén incidir amb aquest nou disseny en un 15% del mercat espanyol i en un 8% del 

mercat que suposa França, Portugal i Andorra;  això implicaria unes ventes per al primer 

any de 42 escairadores nacionals i 36 escairadores internacionals un total aproximat de 78 

escairadores. 

L’objectiu es assolir amb 5 anys progressivament un 29% del mercat espanyol i un 14% del 

mercat format per França, Portugal i Andorra el que suposaria un total en el 5è any de 81 
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vendes nacionals i 63 vendes internacionals. Es a dir, un total de 144 escairadores en el 5 

any. 

Posteriorment s’hauria d’estudiar la possibilitat d’extendre la venta a la resta d’Europa tot i 

que a països com Itàlia i Alemanya hi ha gran tradició en la fabricació d’aquest tipus de 

màquines. 

Referir-se a  l’annex B –memòria econòmica– per a més detalls sobre la viabilitat del 

projecte. 

S’ha de tenir en compte que s’estudia el projecte de realització d’una escairadora 

d’elevades prestacions. Aquesta escairadora disposarà d’incisor, de canvi de velocitat per a 

la serra principal, de regulacions en alçada de la serra i de l’incisor i de la possibilitat 

d’inclinar la serra i l’incisor. A més a més totes les regulacions de la serra són 

automàtiques. Totes aquestes opcions milloren molt la productivitat i la funcionalitat de la 

serra fent-la més competitiva com s’analitza a continuació en la secció 2 –definició de les 

prestacions de l’escairadora–. 

Aquest fet fa que el preu d’aquesta escairadora s’hagi de comparar amb escairadores de 

característiques semblants. Al mercat existeixen escairadores que no disposen d’incisor, 

que no permeten canviar la velocitat de gir de la serra i que no permeten regular l’alçada de 

la serra. Evidentment aquestes escairadores no són de característiques semblants a 

l’escairadora que es dissenya i per això el preu és molt més baix. 
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2. Definició de les prestacions de l’escairadora 

2.1. Introducció 

Les característiques principals d’una escairadora que incideixen en les seves prestacions i 

també en el preu són la potència, la presència de l’incisor, les mides i/o formats que 

permeten tallar –aquestes mides que es poden tallar depenen de la longitud del carro, de 

l’amplada de la taula i de l’amplada del carro angular–; la possibilitat d’inclinar la serra, la 

possibilitat de regular l’alçada de la serra i de l’incisor; i la possibilitat que les regulacions 

puguin ser controlades electrònicament. 

2.2. Escairadores del mercat 

A continuació s’inclouen algunes de les escairadores del mercat amb una taula     

comparativa Taula  2.1 de les seves característiques. 

2.2.1. Altendorf F-45 ELMO. Fig.  2.1. 

 

Fig.  2.1. Altendorf F-45 ELMO 
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2.2.2. Martin T-73 AUTOMATIC. Fig.  2.2 

 

2.2.3. Format-4 de Felder.  Fig.  2.3. 

 

 

Fig.  2.2. Martin T-73 Automatic 

Fig.  2.3. Format-4 de Felder 
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2.2.4. Opal 37PF EGURKO-ORTZA. Fig.  2.4 

 

2.2.5. SC-3200 E GRIGGIO. Fig.  2.5. 

 

 

Fig.  2.4. Opal 37PF EGURKO-ORTZA 

Fig.  2.5. SC-3200 E GRIGGIO 
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ALTENDORF 

F45 ELMO 
FORMAT-4 SC 3200 E 

GRIGGIO 
Potència serra (W) 5500 No disponible 5500 
Potència incisor (W) 750 No disponible No disponible 
Presència incisor SI SI SI 

Velocitat de gir serra (rpm) 3000 / 4000 / 
5000 / 6000 

3000 / 4000 / 
5000 / 6000 

3200 / 4000 / 
6000 

Velocitat de gir incisor (rpm) 9000 9000 No disponible 
Longitud del carro (m.) 3,4 No disponible 3,2 
Longitud de tall (m.) 3,3 3,2 3,2 
Amplada tall sobre la taula 
(m.) 

1,3 1,1-1,5 segons 
versions 

1,25 

Amplada tall sobre carro 
angular (m.) 

3,25 2,1 No disponible 

Màx. diam. Serra (mm.) 450 mm. No disponible No disponible 
Inclinació serra (º) 0-46,5 0-45 0-45 
Alçada màxima de tall (mm.) 100 155 130 
Massa de la màquina (Kg.) 1100 No disponible No disponible 

 

 
MARTIN 

T73_AUTOMATIC 
OPAL 37PF 

Potència serra (W) 5500 5500 
Potència incisor (W) No disponible 1500 
Presència incisor SI SI 
Velocitat de gir serra (rpm) No disponible No disponible 
Velocitat de gir incisor (rpm) No disponible 8000 
Longitud del carro (m.) 3 3,8 
Longitud de tall (m.) No disponible 3,7 
Amplada tall sobre la taula 
(m.) 

1,1 1,25 

Amplada tall sobre carro 
angular (m.) 

3,3 2,95 

Màx. diam. Serra (mm.) No disponible 300 
Inclinació serra (º) No disponible No disponible 
Alçada màxima de tall (mm.) No disponible No disponible 
Massa de la màquina (Kg.) No disponible 900 

 

Taula  2.1  Comparativa de prestacions entre diferents escariadores. 
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2.3. Prestacions 

2.3.1. Dimensions característiques 

Longitud del carro: Aquesta dimensió limita la màxima longitud de fusta que es pot tallar. 

La relació entre la longitud del carro i la longitud màxima de tall dependrà del disseny en la 

realització del desplaçament del carro superior. 

La longitud del carro escollit es de 3,4 m. La longitud de tall aproximada que s’assoleix amb 

aquest disseny és de 3,3 m. Aquest carro permetrà tallar els taulons comercials. Veure les 

següents figures Fig.  2.6, Fig.  2.7, Fig.  2.8 i Fig.  2.9. 

 

 

 

Fig.  2.6. Posició del carro principal després d’haver realitzat el 

tall. 
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Fig.  2.7. Posició del carro principal al iniciar el tall. 

Fig.  2.8. Esquema del carro després d’haver realitzat el tall. 

Centre serra 
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La longitud de tall pot extreure’s de la Fig.  2.9 on es veu que la longitud de tall es la del 

carro menys 40 mm. ja que al carro li falten 40 mm. per sobrepassar l’eix de la serra si es 

desplaça al màxim cap a la zona anterior al tall.  

En canvi quan el carro es desplaça cap a la zona posterior al tall aquest si que sobrepassa 

totalment l’eix de la serra com es veu en la Fig.  2.8. 

Per tant la longitud de tall serà de 3,4 m menys 40 mm. i menys la longitud horitzontal que 

sobresurti la serra respecte el pla de treball.Fig.  2.9 

Aquesta longitud de tall es troba entre 3,2 a 3,3 m. i queda reduïda si es vol utilitzar l’incisor 

en el tall, a 3 m. aproximadament ja que entre l’eix de l’incisor i l’eix de la serra hi ha 300 

mm. en horitzontal. 

Amplada de tall sobre la taula: S’escull una amplada de tall de 1,1m. Cal recordar que 

per sobre de la taula normalment es tallen fustes més llargues que amples es per això que 

amb aquesta amplada de tall n’hi ha suficient. 

Amplada de tall sobre el carro angular: L’amplada màxima que es pot tallar sobre el 

carro angular és de 2,5 m utilitzant el posicionador automàtic que existeix en la guia del 

carro angular.  

Fig.  2.9. Esquema del carro abans d’iniciar el tall. 

Centre serra 
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Alçada màxima de tall: Aquesta alçada depèn del diàmetre de tall de la serra utilitzada. 

L’escairadora permet treballar amb diferents serres i amb serres de diferent diàmetre. Això 

ha de ser així, ja que diferents tipus de fustes requereixen diferents tipus de serres. 

Aquesta escairadora en concret permet diàmetres de treball compresos entre els 250 mm. i 

els 450 mm. –ambdós diàmetres inclosos–.  En funció del diàmetre de tall de treball es té 

una alçada de tall o una altra. Veure la següent taula Taula  2.2 on s’indiquen les diferents 

alçades de tall que es donen per cada diàmetre. Els valors en vermell no estan permesos 

en aquesta escairadora. 

 

Alçades de tall en funció dels diàmetre de serra utilitzats 

diàmetre serra (mm) alçada màxima (mm) alçada mínima (mm) 
500 169 19 
450 144 - 
400 119 - 
350 94 - 
300 69 - 
250 44 - 
200 19 - 

Cal dir que l’escairadora té una regulació en alçada de la serra per això amb un mateix 

diàmetre es pot tenir la serra en una alçada màxima i en una alçada mínima de tall. 

Aquesta regulació en alçada és molt útil si es volen fer ranures en les fustes. 

Respecte la taula Taula  2.2 comentar que no es pot treballar amb diàmetres iguals o 

superiors a 500 mm. ja que la serra tocaria amb l’incisor, i a més a més s’hauria de treballar 

amb velocitats de gir de l’eix excessivament baixes per tal d’assolir les velocitats de tall 

recomanades pels diferents tipus de fusta a tallar. 

Tampoc es pot treballar amb diàmetres de serra iguals o inferiors a 200 mm. ja que la serra 

no sobresortiria prou per realitzar el tall en les peces i a més a més es requeririen velocitats 

de gir molt altes de l’eix per assolir les velocitats de tall recomanades. 

Amb un diàmetre concret s’ha de poder tenir una alçada mínima nul·la, per poder amagar la 

serra o realitzar ranures de molt poca profunditat. 

Taula  2.2  Alçades de tall en funció del diàmetre de la serra. 
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2.3.2. Possibilitat d’inclinació 

El fet que es pugui inclinar la serra permet treballar amb cantons vius. De vegades es 

treballa encolant peces amb cantons vius per tal de tenir més superfície encolada i evitar fer 

unions per interferència. A més a més, el fet de treballar amb cantons vius permet un millor 

acabat i menys feina. Referir-se a l’annex A on es comenten els tipus de fusta utilitzats en 

la realització de mobiliari. 

En cas de que es treballi amb aglomerat xapat els taulons que es comercialitzen tenen una 

o dues cares xapades però els extrems sempre queden d’aglomerat, el que implica que si 

es treballa sense cantons vius quan es vulgui encolar alguna peça a 90º s’haurà de xapar el 

canto que queda vist.  En canvi si es treballa amb cantons vius només queden els extrems 

superiors del calaix que s’han de xapar. Veure les següents figures Fig.  2.10 i Fig.  2.11 on 

queda més clar l’avantatge de treballar amb cantons vius. 

 

Fig.  2.10. Calaix encolat amb els extrems sense xapar. 
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2.3.3. Presència de l’incisor 

L’incisor permet obtenir un millor acabat per alguns tipus de materials. La funció de l’incisor 

s’explica amb més detall en la secció 1.3.5, referir-se també a l’annex de tipus de fusta per 

entendre millor el tipus de materials que requereixen de la presència de l’incisor.  

2.3.4. Potència del(s) motor(s) 

Primer cal plantejar-se quants motors es necessiten. Convé recordar que tant l’incisor com 

la serra s’han de regular amb alçada i de manera independent. Aquest fet fa que es 

decideixi posar un motor per l’incisor i un motor per la serra principal. Ja que si es volgués 

donar transmissió als dos elements des d’un sol motor la manera de realitzar la transmissió 

Fig.  2.11. Calaix abans d’encolar amb els cantons vius. 
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de motor a incisor seria bastant complicada i probablement requeriria d’un tensor mòbil que 

s’hagués d’ajustar al variar l’alçada de la serra o de l’incisor. 

Un cop decidida la presència de dos motors per transmetre els moviments a la serra i a 

l’incisor ara cal decidir la potència necessària en cada un d’ells. 

Referir-se a l’annex de càlculs on s’analitza detalladament la potència necessària pel motor 

principal. 

Com queda reflectit en el quadern de càlculs, la potència necessària en el tall no supera en 

cap cas els 4,8 kW.  Aquest cas fa que s’esculli un motor de 5,5 kW. de potència. Aquesta 

potència es la que tenen els motors de la majoria d’escairadores semblants del mercat, 

com es veu a la taula comparativa Taula  2.1. 

Pel que fa al motor requerit per l’incisor es disposa un motor de 750 W de potència que es 

suficient per absorbir el tall i a més a més també coincideix amb la potència dels motors de 

l’incisor que tenen vàries escairadores del mercat. 

Fins ara no s’ha comentat la naturalesa d’aquests dos motors. Però aquests dos motors 

han de ser de corrent alterna i trifàsics.  La característica d’aquests motors que en el punt 

nominal de treball no variïn la velocitat al rebre variacions de parell, els fa adequats per la 

utilitat que han de tenir. A més a més aquests motors són molt utilitzats industrialment i això 

fa que el seu preu sigui molt competitiu. Veure la següent figura [Oriol boix et al., 2002, p. 

158] Fig.  2.12. 

 

 

Fig.  2.12. Característica mecànica d’un motor de corrent alterna 

trifàsic, asíncron de gàbia d’esquirol. 
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On: Γ és el parell  

 n és la velocitat de gir 

 
A

Γ  és el parell d’arrancada 

 
M

Γ és el parell màxim. 

Aquests motors han de funcionar a la zona en la que la velocitat de gir –n–, no varia tot i 

que es modifiqui el parell.  La velocitat de gir del motor és pròxima a la de sincronisme, en 

aquest cas el motor és de 3000 rpm i la velocitat de gir nominal oscil·la al voltant del 2855 

rpm. Es suposa que la freqüència d’alimentació és de 50 Hz. A continuació es mostra la 

placa d’un motor de característiques iguals al motor desitjat. Veure la següent figura Fig. 

 2.13. 

 

 

 

Fig.  2.13. Placa de característiques del motor  
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2.3.5. Regulacions  

La màquina ha de tenir algunes regulacions que permetin treballar correctament la fusta. 

Aquestes regulacions poden ser manuals o automàtiques. El fet de poder realitzar ajustos 

en la màquina automàticament fa que les operacions de treball siguin molt més ràpides i la 

màquina molt més efectiva. A més a més, algunes d’aquestes regulacions s’han de 

realitzar sovint, el que implica moltes pèrdues de temps en la preparació de la màquina. 

Poder realitzar les regulacions automàticament fa que la màquina guanyi precisió a més a 

més ja que en les regulacions manuals sempre intervé l’apreciació de l’operari. 

Regulació de la guia mòbil: Aquesta guia permet regular l’amplada de tall que es realitza 

a sobre de la taula veure la figura Fig.   1.4.  Aquesta guia es important poder-la regular 

automàticament ja que és una de les regulacions més utilitzades de la màquina. 

Regulació de la guia fixe: Aquesta guia permet regular l’amplada de tall quan s’utilitza de 

suport el carro principal i el carro angular veure la figura Fig.   1.1. Es desplaça el 

posicionador per obtenir l’ample de tall desitjat. Aquesta regulació també s’utilitza sovint i 

augmenta molt la productivitat el fet que la guia pugui ser regulada automàticament.  

Regulació de l’alçada de la serra: Aquesta regulació s’utilitza sobretot quan es canvia de 

material a tallar, ja que es pot canviar el diàmetre de la serra i aleshores la serra s’ha de 

regular en alçada.  

També s’utilitza per fer ranures a la fusta, el que requereix una certa precisió. 

Un altre ús d’aquesta regulació, és quan es canvia el gruix que s’ha de tallar d’una manera 

bastant important. 

Regulació de l’alçada de l’incisor: Aquesta regulació s’utilitza per tallar alguns tipus de 

material per evitar que es facin estelles. S’utilitza quan es canvia de material al tallar. 

Regulació de la inclinació de la serra: La funcionalitat de poder inclinar la serra s’ha 

explicat detalladament en la secció 2.3.4. 

Totes aquestes regulacions es volen dissenyar per ser controlades automàticament, per tal 

de tenir una màquina més ràpida i competitiva. 
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3. Alternatives conceptuals de disseny 

3.1. Material del bastidor 

Pel tipus de màquina, el bastidor més adient és el format per xapes soldades entre elles. La 

massa és relativament baixa i no cal realitzar una estructura tubular per suportar els 

diferents components de la màquina. El material escollit és acer St37. Aquest acer existeix 

comercialment en xapes de gruix de 8 mm. i  a més a més permet ser soldat. 

3.2. Material de la serra 

Es requereixen diferents tipus de serres per tallar diferents tipus de material, referir-se a 

l’annex A –diferents tipus de fusta–, per veure les serres apropiades pels diferents de tipus 

de material. 

La majoria de serres utilitzades en escairadores són de metall dur o carbur de tungstè, 

també anomenat Widia, aplicat com a material sencer, o com a plaquetes soldades. 

Aquest material permet pràcticament ser utilitzat en tota classe de fustes i taulons. 

 

3.3. Materialització de la inclinació de la serra 

Al materialitzar la inclinació de la serra s’ha de tenir en compte que l’incisor s’ha d’inclinar 

amb la serra. A més a més també cal tenir en compte que tant la serra com l’incisor han de 

poder-se regular en alçada.  

La serra, estigui inclinada o no, ha de mantenir la posició respecte la taula a qualsevol 

alçada. Això implica que l’eix que actua com a centre de rotació del grup serra és el definit 

per la intersecció entre el pla definit per la serra i el pla definit per la taula. Veure les 

següents figures Fig.  3.1, Fig.  3.2, Fig.  3.3 i Fig.  3.4. Referir-se al plànol de conjunt A-GM –

del grup motor– per a més detalls. 
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Fig.  3.1. Escairadora amb la serra inclinada. Posició respecte la taula  

Fig.  3.2. Escairadora amb la serra vertical. Posició respecte la taula  

Taula 

Taula 
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Fig.  3.3. Grup motor amb la serra inclinada.  

Fig.  3.4. Grup motor amb la serra vertical. 
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Com es veu en les figures Fig.  3.3 i Fig.  3.4 per materialitzar la inclinació del grup serra, 

s’inclina tot el grup inclòs el motor, passa exactament el mateix amb el grup incisor al 

inclinar-se el grup, s’inclina també tot el grup inclòs el motor.  Al inclinar tot el grup la 

transmissió del motor a l’eix de la serra es manté intacte. 

Per controlar la posició d’inclinació s’utilitza un motor de corrent continua, una transmissió 

per corretja dentada, i un encòder –referir-se a l’annex de catàlegs on es mostren les 

característiques tècniques d’aquest codificador i també del motor de corrent continua 

utilitzat.–  El motor fa girar un eix roscat, aquest a la vegada desplaça una femella que 

impulsa tot el grup motor per mitjà d’una ròtula. Les rodes es desplacen per la guia per 

completar el moviment d’inclinació. La roda gran té a l’altre cantó de l’eix un encòder que 

controla la posició de l’eix. 

Si es fes un forat al bastidor de la màquina es veuria la següent figura Fig.  3.5.   

 

Motor 

Corretja 

dentada 

Eix roscat 

Femella 

Guia inclinació 

Rodeta 

Ròtula 

Taula 

Carro principal 

Serra 

Fig.  3.5. Grup motor amb la serra vertical. 
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3.4. Realització de les guies de la màquina 

La màquina té dues guies amb la funció d’acompanyar el material. Com ja s’ha explicat 

amb més deteniment a la secció 1.1 de funcionament, la guia que es desplaça sobre la 

taula és més útil al tallar fustes en les que la dimensió predominant és la longitud –així es té 

més superfície de suport– i la guia que es desplaça sobre del grup carro angular permet 

tallar la fusta millor quan la dimensió predominant és l’amplada. 

En el disseny d’aquesta escairadora s’han realitzat les dues guies per tal que es puguin 

regular de manera automàtica. Aquest fet augmenta la precisió de la màquina i permet que 

la producció sigui molt més ràpida ja que es redueixen molt els temps de preparació de la 

màquina abans de realitzar els talls. 

Les dues guies incorporen un motor i un codificador tipus “encoder” per tal de poder 

controlar la posició de la guia en cada moment des del terminal d’operador. 

En les següents figures Fig.  3.6 i Fig.  3.7 es mostren les guies de la màquina. 

 

Posicionador 

 

Caixa de 

control 

Fig.  3.6. Guia de la màquina. Regulació del posicionador. 
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Les dues guies de la màquina disposen d’una caixa de control que conté el motor i 

l’encoder.  

En la guia de la figura Fig.  3.6 s’utilitza una transmissió per corretja dentada per donar 

transmissió del motor a l’eix roscat que mou el posicionador. Es regula l’ample de fusta a 

tallar.  

En canvi en la guia de la figura Fig.  3.7, es desplaça la guia directament a traves d’un 

corretja que dona transmissió del motor a l’eix roscat. 

Referir-se als següents plànols de conjunt –A-GD i A-CA– per a més detalls.  

 

Caixa de control 

Guia suport fusta 

Fig.  3.7. Guia de la màquina. Regulació de la posició de la guia. 
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3.5. Canvi de velocitat de l’eix principal 

Diferents tipus de fusta requereixen diferents velocitats de tall per a realitzar el tall de forma 

correcte. Referir-se a l’annex A –tipus de fustes– per a més detalls. Per variar la velocitat de 

tall de la serra hi ha dues opcions canviar el diàmetre de la serra, o canviar la velocitat de 

l’eix principal.  

Quan es canvia el tipus de material a tallar en l’escairadora, normalment s’ha de canviar la 

serra, ja que diferents tipus de material requereixen serres amb formes de les dents i 

número de dents de serra diferents. Aquest fet provoca que ja es canviï també el diàmetre 

de la serra per adaptar-se a la nova velocitat de tall requerida pel material.  

La velocitat de l’eix principal de la serra no es  canvia gaire sovint ja que normalment 

s’adapta la velocitat de tall que requereix el material, modificant el diàmetre de la serra. 

Aquest fet provoca que es disposi un canvi de velocitats manual. Normalment es treballa 

amb l’eix a 5000 rpm. i la velocitat de tall es modifica canviant el diàmetre de la serra de 

300 mm. a 450 mm.  

En alguns casos però, es necessita canviar la velocitat de l’eix principal. Aquesta regulació 

de la velocitat de gir de l’eix principal es realitza mitjançant un grup de politges de diferents 

diàmetres i una corretja tipus “poli-v”. Referir-se a l’annex B –quadern de càlculs– pàg. 25 o 

al plànol A-GM on queda més clara la disposició de les politges i la transmissió per corretja. 

Com que aquest canvi de velocitat es produirà de manera molt ocasional per tot el que s’ha 

explicat anteriorment, no es necessita un canvi de velocitats automàtic que pugui ser 

controlat directament des del terminal d’operari.  

La possibilitat de poder variar la velocitat de gir de l’escairadora, la fa una màquina més 

versàtil. En un determinat sector de producció de la fusta pot ser que quasi sempre treballin 

amb la màquina a 5000 rpm. i en un sector diferent de producció de fusta pot ser que 

treballin quasi sempre amb la màquina a 3000 rpm. 

Aquest fet justifica la presència del canvi de velocitats de l’escairadora encara que sigui 

manual, ja que no s’utilitza de manera freqüent. 
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4. Control electrònic. Terminal d’operari 

Des del terminal d’operari s’han de poder controlar les funcions bàsiques de la màquina. 

Aquestes funcions són les que s’enumeren a continuació: 

• Botó de posada en marxa de la serra principal. 

• Botó de parada de la serra principal. 

• Botó de posada en marxa de l’incisor. 

• Botó de parada de l’incisor. 

• Botó de parada d’emergència. 

• Control de l’alçada de la serra. També s’ha de poder visualitzar la posició actual de 

la serra. 

• Control de l’alçada de l’incisor. També s’ha de poder visualitzar la posició de 

l’incisor. 

• Control de la inclinació de la serra. S’ha de poder visualitzar la inclinació del grup 

motor. 

• Control del posicionador de la guia fixa. S’ha de visualitzar per pantalla la posició de 

la guia per saber a quina dimensió es realitza el tall de la fusta. 

• Control de la posició de la guia mòbil. També s’ha de visualitzar per conèixer la 

dimensió a la que es talla la fusta. 

• Control del temps de lubricació d’alguns elements com rodaments. La màquina ha 

de disposar d’una bomba d’oli i dels components necessaris per a poder lubricar els 

rodaments. Aquesta opció ha d’estar protegida per una contrasenya.  

• Possibilitat de guardar algunes dades que s’utilitzin habitualment. Es molt útil que la 

màquina pugui guardar dades especialment si la màquina s’utilitza per la producció 

de diferents sèries. Així, no es perd temps mirant quins valors de tall, es necessiten 

per realitzar cert tipus de producte, ja que aquests valors ja estan emmagatzemats.  

• S’ha de poder visualitzar a través de la pantalla principal, si la màquina dona alguna 

alarma que no permeti l’encesa de la mateixa. Per exemple les portes posteriors 
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d’accés a la zona de la transmissió obertes, algun dels botons de parada 

d’emergència polsats o les portes d’accés a la serra obertes.  

Cal recordar que el canvi de la velocitat de gir de l’eix de la serra es realitza de forma 

manual.  

Referir-se a l’annex E –quadern de catàlegs– per veure les característiques del tipus de 

terminal d’operari escollit. 
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5. Anàlisi ambiental 

5.1. Estudi del soroll de la màquina 

A continuació es mostren els valors d’emissió d’una màquina escairadora per diferents tipus 

de serres i en diferents règims de funcionament. Els valors corresponen als valors facilitats 

pel fabricant d’una Altendorf F45 ELMO. Aquesta màquina té unes característiques molt 

semblants a la màquina de disseny. 

 

Fig.  5.1. Valors de potència i d’intensitat acústica mesurats en dB. 
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 Aquests valors facilitats pel fabricant Altendorf, són valors d’emissió de la màquina a les 

condicions que es facilita a la taula. Cal tenir en compte que l’escairadora tindrà uns valors 

superiors d’emissió si funcionés a 6000 rpm. i a més a més també convé mencionar que els 

valors que percep un operari no  només depenen dels valors d’emissió de la màquina. 

També pot afectar al valor que percep un operari el soroll emès per màquines veïnes.  

Tot i que el valor més desfavorable –pel que fa a nivell de potència acústica– sigui de 100,2 

dB. si es té en compte que la màquina a velocitats més elevades pot emetre més soroll, la 

inseguretat en la mesura i la possibilitat d’altres màquines veïnes funcionant fan que 

l’operari pugui percebre un soroll superior als 110 dB. 

També cal tenir en compte el temps de funcionament de la màquina. No és el mateix està 

exposat a aquest nivell de decibels durant una hora al dia, que durant vuit hores seguides 

sense interrupcions. 

Per tot això, en les zones d’operació d’aquesta màquina s’ha de senyalitzar la necessitat 

que l’operari porti protecció acústica. 

5.2. Estudi de l’aspiració de pols de fusta 

Aquestes màquines han de disposar de sortides d’aspiració de pols. La majoria de 

fàbriques dedicades a la producció o transformació de la fusta han de disposar d’una 

instal·lació d’aspiració de fusta per llei. Referir-se a l’annex D –quadern de normatives– on 

es recull la Directiva 1999/38/CE que regula la concentració de pols de fusta en l’aire per 

llei. 

La instal·lació d’un sistema d’aspiració de pols depèn del tipus de taller o fàbrica, més que 

del tipus d’escairadora. En una fàbrica de transformació de fusta i pot haver més d’una 

màquina que requereixi de la presència d’aspiració de pols. Es per això que no té cap 

sentit, calcular un sistema d’aspiració de pols de fusta, tenint en compte només l’existència 

d’aquesta  màquina. 

El que si que s’ha de facilitar són sortides de 90 mm. de diàmetre per a la instal.lació del 

sistema d’aspiració de pols. 

Al dissenyar aquesta màquina s’han previst 2 sortides pel sistema d’aspiració de pols, que 

són les que es veuen en les figures següents. 
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Fig.  5.2. Sortides de la màquina cap al sistema d’aspiració de pols. 

Sortida inferior 

Sortida zona 

serra 
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6. Dispositius de seguretat de la màquina 

Aquests tipus de màquina, al tenir l’alimentació manual, i treballar amb elements tallants a 

elevada velocitat fa que siguin perilloses de cara a l’usuari. Es per això que s’han de 

protegir per alleujar al màxim el risc que provoca la màquina.  Hi ha diferents elements de 

la màquina i diferents situacions en les que s’ha de protegir la màquina.  

La màquina també s’ha de poder parar d’una manera ràpida es per això que convé escollir 

un motor que tingui el fre incorporat, o bé disposar un fre que sigui capaç d’aturar la 

màquina ràpidament. 

6.1. Protecció de la serra i incisor al realitzar el tall  

S’ha de protegir la zona del tall on hi ha la serra i l’incisor mentre es realitza el tall. Veure la 

següent figura Fig.  6.1 on es mostra la zona més conflictiva pel que fa a risc.  

 

 

Fig.  6.1. Zona de la serra i l’incisor amb la protecció. 
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Quan s’està tallant la fusta, aquesta s’ha d’acompanyar amb la mà per realitzar el tall. Per 

evitar les enganxades s’ha de situar la protecció de la serra i que aquesta estigui habilitada 

alhora de realitzar el tall. Si la roda de la protecció no es troba en contacte amb la fusta al 

realitzar el tall, la protecció és insuficient ja que la zona perillosa de la serra i l’incisor 

continua essent accessible.  

La protecció s’ha de poder regular en alçada, ja que en funció del gruix del material a tallar 

es necessita una alçada o una altre, de la protecció. Veure els components d’aquesta 

protecció en la següent figura Fig.  6.2. 

 

  

 Protecció serra i incisor 

 Roda protecció 

 Regulació alçada protecció 

 Entrada tub   

 aspiració pols 

 Sensor control  

de posició 

Fig.  6.2. Components protecció de la zona serra. 
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Si la protecció deixa de contactar amb la fusta, l’interruptor de posició envia un senyal 

immediatament després i aquest provocarà una parada d’emergència de la màquina. 

Aquesta parada però s’ha de produir després d’un temps de no detectar contacte ja que si 

no es pararia la màquina sense acabar de realitzar el tall. La protecció tindria fusta en la 

zona del principi però el sensor que actua per contacte com que ja no tindria fusta 

realitzaria una parada si no es fes un control del temps de la senyal emesa pel sensor. 

Veure la següent figura Fig.  6.3. 

 

 

 

Referir-se a l’annex E –quadern de catàlegs– per comprendre el funcionament del sensor, 

que para la màquina quan deixa de rebre el contacte amb el material –la fusta en aquest 

cas–.  Aquest sensor pot  funcionar a l’inrevés  també –realitzar la parada quan nota un 

contacte–. 

Veure la següent figura Fig.  6.4 del sensor de posició. 

Fig.  6.3. Components protecció de la zona serra. 
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6.2. Polsadors de parades d’emergència 

Convé que la màquina disposi de polsadors de parades d’emergència. Aquests permeten 

parar la màquina immediatament després de ser polsats. Han d’estar distribuïts per la 

màquina de manera que siguin accessibles des de totes les situacions de la màquina. 

 

Fig.  6.4. Sensor de posició. 

Fig.  6.5. Polsador de parada d’emergència pannell de control principal. 



Escairadora amb serra inclinable i incisor  Pàg. 45 

 

Veure la figura Fig.  6.5 on es mostra el polsador de parada d’emergència del pannell de 

control principal i les figures Fig.  6.6 i Fig.  6.7 on es mostra la disposició dels diferents 

polsadors de parada d’emergència en la màquina.  

Aquests polsadors han de ser accessibles però no han d’estar ubicats en zones on puguin 

ser polsats involuntàriament.  

El polsador de parada d’emergència no és el camí que s’ha de seguir per parar la màquina 

quan aquesta funciona en condicions normals, només s’ha d’utilitzar en casos 

d’emergència, per aturar la màquina o quan s’està realitzant algun ajust o modificació en la 

màquina, per evitar que aquesta màquina pugui ser posada en marxa per un altre operari. 

Normalment la màquina s’ha d’aturar mitjançant el polsador de parada. Aquest realitza una 

parada de la màquina molt més lenta i menys brusca.  

 

 

 

Polsador pannell 
de control principal 

Polsador zona 
entrada màquina 

Fig.  6.6. Situació polsadors d’emergència en la màquina escairadora. 
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6.3. Protecció al realitzar el canvi de serra 

Quan s’ha de canviar la serra –aquesta s’ha de canviar relativament sovint al treballar 

diferents tipus de fusta– s’ha d’evitar que la màquina pugui ser posada en marxa. 

Per canviar la serra cal situar el carro principal a final del recorregut. La màquina s’ha 

dissenyat per tal que la serra es canviï quan el carro està al final i no al principi de 

recorregut. Al final hi ha més espai per canviar la serra més còmodament.  

Un cop es tingui el carro principal al final del recorregut i s’obri la porta de la serra la 

màquina queda aturada en situació de parada d’emergència. La màquina no permet 

l’arrancada fins que no es tanca la porta de la serra. Veure les següents figures Fig.  6.8 i 

Fig.  6.9. 

Polsador zona 
sortida màquina 

Fig.  6.7. Situació polsadors d’emergència en la màquina escairadora. 
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Fig.  6.8. Carro principal desplaçat al final del recorregut. 

Portes protecció 
serra 

Fig.  6.9. Portes protecció serres obertes per facilitar l’accés a la serra. 
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La porta subjecta un clip que quan es separa del mecanisme electrònic actua com a 

interruptor i s’envia un senyal electrònic que produirà una parada d’emergència de la 

màquina. Veure la següent figura Fig.  6.10 on es mostra l’interruptor de seguretat. Referir-

se a l’annex E –quadern de catàlegs– per a més informació. 

 

 

6.4. Protecció al obrir les portes posteriors 

Les portes posteriors són les que donen accés a la transmissió de la màquina -Fig.  6.12-. El 

mateix mecanisme que es mostra la Fig.  6.10 s’utilitza per a les portes posteriors, amb la 

diferencia de que el clip permet un cert angle d’entrada com es mostra a la figura Fig.  6.11. 

Referir-se a l’annex E –quadern de catàlegs– per a més informació. 

Fig.  6.10. Interruptor de seguretat. 
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Fig.  6.11. Interruptor de seguretat amb clip que permet inclinació. 

Fig.  6.12. Zona de les portes que donen accés a la transmissió. 
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7. Canvis de format 

7.1. Canvi de la velocitat de gir de l’eix de la serra principal 

La velocitat de gir de l’incisor no és regulable, està fixada a 9000 rpm. aproximadament. 

En canvi la velocitat de gir de l’eix de la serra principal si que es pot modificar de manera 

manual. La velocitat de gir de l’eix de la serra no es modifica gaire sovint i quasi sempre 

s’utilitza la velocitat de 5000 rpm. 

Per canviar la velocitat de gir de l’eix principal de la serra s’han de realitzar els següents 

procediments: 

• Polsar un botó de parada d’emergència. Així s’assegura que la màquina no pugui 

ser posada en marxa per algun operari. 

• Obrir les portes de la zona posterior de la màquina que donen accés a la 

transmissió. Veure la figura Fig.  7.1. Aquest fet, també inhabilita la màquina però 

per més seguretat s’ha realitzat el pas anterior. 

• Treure la tensió de la corretja que dóna transmissió a l’eix principal. Això 

s’aconsegueix afluixant el tensor de corretja utilitzat tipus Spann-box –referir-se a 

l’annex E, quadern de catàlegs, per a més informació–. Pot ser que sigui necessari 

treure el tensor. Veure la figura Fig.  7.2. 

• Treure la corretja de les politges actuals i situar-la en la nova posició que permet 

obtenir la nova velocitat de gir de l’eix principal. Això s’aconsegueix ja que la 

longitud de corretja necessitada és molt semblant en les 4 diferents combinacions 

possibles com es mostra en la Taula  7.1 següent. 

• Col·locar el tensor Spann-box en la posició de treball de manera que la corretja 

quedi suficientment tensa per donar la transmissió correctament del motor principal 

a l’eix de la serra. 

• Tancar les portes de la zona posterior de la màquina. 

• Treure el polsador de parada d’emergència per deixar la màquina preparada per 

funcionar a la nova velocitat de gir desitjada. 
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En la següent Taula  7.1 es mostra la longitud de corretja necessària per a les diferents 

configuracions de velocitat possibles. Referir-se a l’annex B –quadern de càlculs– on es 

justifica amb més detall el motiu de l’elecció de l’opció 5, com a opció més vàlida. Com es 

pot veure en la taula la diferència de longitud necessària es escassa. S’ha de tenir en 

compte que les politges per aquest tipus de corretges poden ser mecanitzades i per tant es 

poden assolir diàmetres molt precisos. 

Fig.  7.1. Zona de les portes que donen accés a la transmissió. 

Portes posteriors 
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Taula  7.1  Diferents opcions de realització de la transmissió amb la longitud mínima de 

corretja necessària. 
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Fig.  7.2 Corretja de transmissió amb el tensor Spann-box. 
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7.2. Canvi del tipus de serra 

Com s’explica amb més detall en l’annex A –quadern dels tipus de fusta– la serra s’ha de 

canviar per poder posar la serra adequada per tallar el tipus de material que convingui i el 

diàmetre més adequat. 

Quan es realitza el canvi de la serra pot ser necessari moure la posició de la ganiveta 

posterior a la serra que ajuda a que els encenalls i restes de fusta no es quedin en la serra 

ni en la fusta tallada. Veure la següent figura Fig.  7.3. 

Per realitzar el canvi del tipus de serra s’han de realitzar els següents procediments: 

• Polsar una parada d’emergència de la màquina per evitar que aquesta sigui 

accionada mentre es manipula. 

• Desplaçar el carro totalment cap al final de la màquina –després de la zona de tall–. 

Així es disposa de més espai per treballar correctament. Veure la figura Fig.  7.5. 

• Obrir les portes de la zona de la serra. En aquest moment la màquina queda 

inhabilitada tot i que no s’hagués polsat el botó de parada d’emergència. Veure la 

figura Fig.  7.6. Aquest botó es polsa per assegurar que la màquina no pot engegar-

se.  

• Utilitzar l’eina disposada a tal efecte per afluixar la serra que actualment es troba 

treballant en la màquina. Veure les següents figures Fig.  7.3 i Fig.  7.4. 

• Treure la serra i situar la nova serra. 

• Deixar la serra ben fixada utilitzant l’eina que es disposa a tal efecte. 

• Tancar les portes de la zona de la serra. 

• Desplaçar el carro cap a una posició intermitja –sempre es convenient que el carro 

principal quan no treballa, no es trobi en el final de la carrera o en el principi de la 

carrera tot i que no passa res, els elements THK estan menys sol·licitats–. 

• Treure el polsador d’emergència, per deixar la màquina preparada per funcionar 

amb el nou format. 
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Fig.  7.3 Zona de la serra principal, l’incisor i la ganiveta. 

Encaix interior 

Encaix exterior 

Ganiveta 

Eina de canvi 

de serra 

Fig.  7.4 Eina de canvi de serra. 
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Fig.  7.5 Carro al final de la carrera i proteccions de la serra tancades. 

Fig.  7.6 Carro al final de la carrera i proteccions de la serra obertes. 
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7.3.  Canvi de format de la protecció de la serra 

La protecció de la serra s’ha de canviar quan s’hagi de tallar peces amb la serra inclinada. 

La protecció normal es molt estreta i no permet que la serra estigui inclinada. La serra 

toparia amb la protecció. Veure les següents figures Fig.  7.7, Fig.  7.8 i Fig.  7.9. 

A continuació es detalla el procediment per realitzar el canvi de la protecció de la serra: 

• Polsar un botó de parada d’emergència. 

• Treure la protecció actual separant el cable del dispositiu electrònic de parada i 

afluixant el pom que s’indica en la figura. Veure la secció 6.1 i l’annex de catàlegs 

on s’expliquen més característiques del sensor de posició. 

• Situar la nova protecció –la versió ample– que permet inclinar la serra. 

• Connectar el cable del nou sensor de posició. 

• Treure el polsador d’emergència. 

Amb el protector de serra estret la màquina no permet inclinar la serra.  

 

Fig.  7.7 Protecció estreta de la serra. 
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Fig.  7.8 Protecció ample de la serra. 

Fig.  7.9 Zona que conté la protecció de la serra. 

Pom fixació 

protecció 
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8. Redisseny i millores en l’escairadora 

8.1. Desplaçament del carro principal 

Cal veure si el fet que el desplaçament del carro principal estigui realitzat en dos pisos 

provoca algun sotrac en el desplaçament del carro això pot provocar talls irregulars en la 

fusta. Per solucionar aquest possible sotrac en cas que es produís, es pot col·locar una tira 

en forma de falca d’algun material plàstic que absorbís millor el desplaçament d’un pis 

desplacés a l’altre abans d’arribar al final de la carrera. 

Així un pis començaria a desplaçar a l’altre d’una manera més suau i no es produiria cap 

sotrac. Aquesta tira en forma de falca hauria de ser d’algun material tipus polietilè o un 

material encara més elàstic. 

8.2. Inclinació de la serra 

La inclinació de la serra es materialitza quan les rodes giren sense lliscar per la guia de 

inclinació com es mostra en la figura. 

Cal ressaltar que un encoder solidari amb un eix que té una rodeta a la guia és el que 

determina la inclinació del grup serra. Aquest encoder pot llegir malament la posició si la 

roda patina per la guia d’inclinació i no gira correctament. Per evitar aquest fet es pot 

col·locar un altre encoder a l’eix que impulsa tot el grup a inclinar-se.  

Una altra solució molt més cara seria realitzar un dentat fi a la guia d’inclinació per tal de 

controlar millor la posició. 
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Conclusions 

En aquest projecte es realitza el disseny d’una màquina escairadora destinada a la 

transformació de la fusta bàsicament.  

Primer de tot, cal tenir en compte que els tipus de fusta són molt variats, això implica que 

no tots els tipus de fusta es poden treballar de la  mateixa manera. Hi ha tipus de fusta que 

requereixen tipus de serra diferents dels que poden requerir altres tipus de fusta. Per 

aquest motiu es necessita poder canviar la serra d’una manera ràpida i segura. 

Una escairadora és una màquina que permet tallar el producte deixant-lo a escaire –es a 

dir amb angle de 90º–. A partir d’aquesta funció l’escairadora pot disposar de més o menys 

funcionalitats que augmenten i milloren la capacitat de producció de la màquina. 

Algunes funcions addicionals que pot incloure una escairadora, és la possibilitat de realitzar 

talls deixant els extrems acabats en angle, la possibilitat de variar la velocitat de la màquina, 

la possibilitat de variar l’alçada de tall que realitza la serra, la presència de l’incisor que 

millora molt la qualitat d’acabat del tall i també la possibilitat de regular automàticament 

algunes guies de suport i posicionament del material. Totes aquestes opcions milloren la 

productivitat i fan la màquina molt més competitiva.  

L’escairadora ha de permetre obtenir un producte de qualitat bastant elevada i d’acabats 

bons. Es requereix certa precisió en el funcionament de la màquina. Això s’assoleix 

dissenyant una màquina amb els components funcionals de la qualitat necessària.  

Un dels aspectes fonamentals d’aquesta màquina escairadora és la  seguretat. Convé 

disminuir al màxim els possibles riscos que entranyen les màquines d’alimentació manual. 

Aquest tipus de màquines provoquen que l’operari hagi d’acompanyar el producte durant el 

tall de la serra i per tant quedi físicament a prop de la zona de més risc de la màquina. 

El disseny obté una màquina competitiva, a un preu raonable, respecte les altres 

escairadores de gama alta –com es aquesta–. 
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