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caixa principal. Aleshores s’utilitzen dues unions cargolades, una situada a la part inferior de
la cara esquerra i l’altra a la frontal, per acabar-la de fixar.

6.2.6. Conduccions elèctriques
En tota la màquina s’han previst els orificis per als cablejats necessaris. Com que el carro es
desplaça per dins la màquina no pot existir cap cable que pugui donar problemes, de
manera que els cables que corren per dins la màquina ho fan de manera ordenada per la
aresta inferior frontal de la caixa principal i es fixen mitjançant adhesiu aplicat amb pistola.
Una excepció és la alimentació del carro, que per força ha de ser mòbil. Aquesta és a càrrec
d’una banda plàstica similar a la que munten ens sistemes informàtics en els busos de
dades, però només amb dos conductors. Un extrem s’enganxa al carro i l’altre al centre de la
paret frontal de la caixa principal, permeten així una alimentació elèctrica al carro senzilla i
ordenada.

6.2.7. Elements d’ergonomia
El disseny de la caixa principal preveu la interacció d’un usuari i per tant s’han previst
accions que necessiten d’uns elements ergonòmics per al seu ús. Així, la porta frontal vista a
6.2.4 (Figura 6-12) incorpora una pestanya a la part
superior que facilita la acció de obrir i tancar.
S’han incorporat dues nanses (Figura 6-14) als
laterals de la caixa en cas de que sigui necessari
moure-la o canviar-la de lloc.
El panell de control descrit a 6.5.1 queda orientat a
l’usuari per tal de millorar l’accessibilitat a la
electrònica de control de la màquina, i els elements Figura 6-14: Nansa del costat esquerra.
d’aquesta han estat escollits d’una mida prou gran per
ser accionats amb facilitat.

6.3. Motorització
La generació i transmissió de la potència mecànica necessària per moure el carro anirà a
càrrec d’un motor i d’un sistema de transmissió dissenyat expressament. Tot seguit s’ofereix
una descripció dels components del sistema.
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6.3.1. Motor utilitzat
Les característiques del disseny fan clar que el motor a escollir ha de ser un petit motor
elèctric de corrent continu. Com que no cal control fi sobre la posició un motor pas a pas
queda descartat i degut a les condicions de tensió i intensitat de treball imposades pel fil de
tall cal pensar en un motor que treballi en unes condicions similars, de manera que s’estalvia
un sistema que condicioni la tensió i el corrent, ja sigui per al motor com per el fil de tall. La
mida física del motor també cal que sigui el menor possible per estalviar pes i costos
derivats.
Les característiques del motor escollit (Figura 6-15) es descriuen a la taula següent (Taula 61). El procés de selecció d’aquest motor, juntament amb el sistema de transmissió, es
descriu a l’annex D.

Transmotec IG-22GM Type 02
Alimentació

Reducció

24 V, CC

ired =53

Punt de funcionament del motor
Parell

Velocitat

Eficiència

8,2·10-4N·m

8427 min-1

≈55%

Taula 6-1: Característiques del motor escollit.

Figura 6-15: Motor Transmotec IG-22GM
Type 02.

6.4. Transmissió
El sistema de transmissió a escollir ha de ser capaç de transmetre la potència mecànica que
s’està generant a l’eix del motor en forma de parell a una certa velocitat angular a una
potència al carro en forma de força a una certa velocitat lineal. Les condicions de disseny
són propícies per a l’ús o bé d’una transmissió per petits engranatges (un vis sens fi, per
exemple) o un sistema de politges i corretges. Degut a una de les principals premisses de
disseny de la màquina, la economia, s’estima que la opció de la transmissió per engranatges
es força més costosa que no pas la del sistema de corretges, per tant la opció escollida és
aquesta última.

6.4.1. Descripció
La transmissió escollida és de dues etapes (més una tercera, imposada per l’eix roscat) i és
formada per una reducció d’engranatges integrada en el motor proporcionat pel fabricant i
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una reducció per corretja plana d’una única etapa dissenyada expressament per a la
màquina.
El procés de disseny de la transmissió es descriu a l’annex D i consisteix en la
implementació d’un full de càlcul amb el sistema d’equacions que descriu el mecanisme i la
obtenció d’una solució per a el valor dels índexs de reducció necessaris al reductor i a la
corretja.
Els resultats del disseny de les politges, la corretja i el seu sistema de tensat es descriuen
en els apartats que segueixen.

6.4.2. Politges
Les dues politges que juntament amb la corretja formen la transmissió d’una etapa
presenten les següents característiques (Taula 6-2):

Transmissió per corretja
Relació de reducció

Diàmetre de la politja del motor

Diàmetre de la politja de l’eix roscat

icorr =1,06

∅p,mot=10 mm

∅p,eix=10,6 mm

Taula 6-2: Politges resultat del procés de disseny.

Es mecanitzen en acer i es fixen als seus eixos corresponents mitjançant uns roscats a les
pròpies politges i uns petits cargols per a eixos (Figura 6-16). El disseny inclou unes valones
suficients per a que la corretja no pugui sortir de la seva posició de funcionament i provocar
problemes. L’amplada de la politja queda
definida coneguda l’amplada de la corretja.
La relació de reducció és sorprenentment petita,
i és degut a que s’ha utilitzat la versatilitat que
ofereix el fabricant en quan a opcions de
reducció per minimitzar la mida de les politges
amb l’objectiu d’estalviar material i que la
transmissió sigui el més òptima possible, ja que
l’angle de contacte entre les politges i la corretja
és prop de 180º en totes dues politges.
Figura 6-16: Secció de l’eix del reductor, la
politja i el cargol de fixació.

Jordi Ayneto Pou

Màquina de tallar perfils aerodinàmics en escuma de poliestirè

Pàgina 39 de 73

6.4.3. Corretja
La corretja seleccionada és de dues capes de material plàstic, amb una bona adherència i
és recomanada pel fabricant per a la transmissió de petites potències a alta velocitat (Taula
6-3):

Corretja Habasit Panther L
Material

Gruix

Longitud

Amplada

Diàmetre mínim de politja

Poliester

0,6 mm

424 mm

6 mm

∅p,min=6 mm

Taula 6-3: Descripció de la corretja seleccionada.

Les dimensions de la corretja es determinen un cop ha quedat col·locat el motor un una
posició de muntatge, ja que després es tensarà degudament. La amplada s’ha estimat
suficient per a la aplicació tot tenint en compte els valors mínims i màxims recomanats pel
fabricant.

6.4.4. Sistema de tensat previst. Bancada del motor
Per a un correcte funcionament de la transmissió per corretja cal que aquesta estigui
degudament tensada. Per això s’ha previst un sistema de tensat basat en la basculació del
motor respecte la seva bancada.
La bancada del motor (Figura 6-17) és una peça
conformada en xapa que es fixa a la caixa principal amb
dos unions cargolades. A la part inferior té dues
pestanyes sobre les que s’articula el motor. Aquesta
articulació té lloc a través d’una unió cargolada prou llarga
(veure muntatge a la Figura 6-18). La part superior és un
braç que munta al seu extrem una unió cargolada que
serà la responsable del tensat. Cal notar que la femella
d’aquesta unió cargolada (veure Figura 6-20) es solda a
la bancada amb un punt de soldadura ja que el que es
desitja és un moviment vertical al cargol. S’ha afegit una Figura 6-17: Bancada del motor.
cartela que es recolza a la paret de la caixa principal i que impedirà flexions excessives que
la tensió a la corretja podria provocar.
El motor es munta sobre dues platines conformades en xapa (Figura 6-18). La frontal fixa el
conjunt motor-reductor amb una corona de quatre cargols, tal com prescriu el fabricant del
motor. La segona platina es munta a una certa distància de la primera i s’utilitzen dues
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unions cargolades (Figura 6-19, unió cargolada superior)
amb tres femelles. La primera femella fixa la unió cargolada
a la segona platina, i les dues altres imposen la distància
de separació entre les dues platines. La unió cargolada
superior a més rep la acció del cargol de tensat (veure
Figura 6-19) i la inferior és l’eix sobre el qual gira tot el
muntatge.
Cal observar que els angles de plegat de la bancada no
Figura 6-18: Muntatge del motor
sobre les dues platines.

són trivials si es pretén tenir un marge de basculació adient

pel tensat. Això és degut a la direcció que pren la força de tensat generada al tensar la
corretja (veure diagrama a la Figura 6-20). Cal que el contacte de la unió cargolada que
tensa amb el cargol superior del muntatge del motor pugui retenir el moviment de rotació,
tenint en compte que la peça s’ha de poder fabricar i muntar.

Figura 6-19: Detall de la unió cargolada superior.
Observar les tres femelles i el contacte amb el cargol
de tensat.

El tensat de la corretja té lloc quan es fa girar en sentit
horari la unió cargolada encarregada del tensat.
Aquest tensat es pot fer sense tenir que desmuntar res
ja que la coberta que cobreix aquest muntatge (veure
6.2.5) té un orifici situat just a sobre del cap del cargol.

Figura 6-20: Vista frontal del muntatge
amb la força de tensat de la corretja i la
força sobre la unió cargolada superior
representades.

6.5. Sistemes elèctrics i de control
Aquest conjunt de sistemes mecànics descrits fins ara estan governats per un conjunt de
elements electrònics, el disseny dels quals queda fora de l’abast d’aquest projecte. Tot i això
és indispensable descriure quines són les característiques que haurien de tenir aquests
sistemes per tal de funcionar amb la màquina.
Per un costat cal un sistema de control del funcionament de la màquina amb el qual l’usuari
interaccioni. Per un altre costat cal que existeixi un sistema que alimenti aquells elements
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que necessitin corrent elèctric per al seu funcionament. Finalment cal que un sistema vetlli
per la seguretat de l’usuari en tot moment i de forma transparent per a ell mentre duri el
servei de la màquina. Els apartats següents pretenen descriure aquests sistemes.

6.5.1. Sistema de control
L’usuari ha de ser capaç de governar la màquina i tenir-la sota control en tot moment. Per
això s’han previst sistemes d’entrada, en els quals l’usuari introdueix ordres, i uns sistemes
de sortida, en els quals l’usuari rep informació sobre l’estat de funcionament de la màquina.
El panell de control (Figura 6-21) esta format per tres interruptors, els quals formen el
sistema

d’entrada

abans

esmentat, i cinc leds de
diferents colors, que formen
el sistema de sortida. A més,
a la dreta queda el connector
de corrent pel qual s’alimenta
elèctricament
Just

a

interruptor

la

màquina.

l’esquerra
principal

del
queda Figura 6-21: Panell de control de funcionament. Observar el connector

l’orifici d’accés al cargol de

d’alimentació a la dreta.

tensat de la corretja vist a l’apartat 6.4.4.
Aquests elements funcionen connectats a una placa de circuits integrats que es troba dins la
coberta, sota el panell de control.
El funció de tots aquests elements i el funcionament global de la màquina es descriu
adientment a l’apartat 8.

6.5.2. Sistema d’alimentació
El conjunt de sistemes que precisen d’alimentació externa són tots elèctrics. Els sistemes a
alimentar són els següents:
•

Motor

•

Fil de tall

•

Electrònica de control

En el disseny de tots ells s’ha tractat de unificar tensions i voltatges de manera que sigui
necessària una única font externa per a la màquina. Aquesta font externa és un
transformador de corrent altern a continu com els que utilitzen els ordinadors portàtils, les
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impressores o els telèfons mòbils. Les característiques d’aquest transformador són les
següents (taula 6-4), i es pot trobar un exemple de transformador vàlid per a l’aplicació als
catàlegs inclosos. La connexió del transformador a la màquina es fa amb un connector
femella situat a la dreta del panell de control.

Transformador extern d’alimentació
Característica

Valors

Entrada

CA, 220 V, 50 Hz

Sortida

CC, 24 V, 2 A màx.

Taula 6-4: Característiques del transformador.

Donat el perfil de client al qual va dirigit el producte també és perfectament possible que,
com a aficionat al bricolatge i a l’aeromodelisme, l’usuari ja disposi d’una font compatible
amb la màquina, de manera que no li calgui adquirir-ne un amb la màquina. Per aquesta raó
en cada comanda rebuda es demanarà si el client desitja incloure una font d’alimentació.

6.5.3. Sistemes de seguretat
S’han incorporat sistemes de seguretat per al funcionament de la màquina. Tots ells estan
orientats a la seguretat de l’usuari durant la manipulació de la màquina o a evitar fallades o
problemes perillosos.
El primer element de seguretat incorporat és un sistema que talla el corrent elèctric al motor i
al fil de tall en cas de que alguna de les portes d’accés estigui oberta. Així, mentre alguna de
les dues portes estigui oberta mai es podrà
produir moviment al carro o calor al fil de tall.
Aquest

sistema

consta

de

dos

contactes

elèctrics molt simples (Figura 6-22), un a cada
porta, formats per dues làmines metàl·liques
conductores

enganxades

amb

adhesiu

de

pistola. Una de les làmines s’enganxa a la caixa
principal i l’altra a la porta, de manera que quan Figura 6-22: Contacte de seguretat de la porta
frontal.

Es

mostra

la

caixa

principal

la porta és tancada hi ha contacte i quan la porta semitransparent.
és oberta no. Aquests contactes es connecten a la placa de circuits integrats.
El segon element de seguretat incorporat és un extractor de fums. Durant l’assaig de tall es
va comprovar que en el procés de tall es generaven fums. La bibliografia consultada va
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Figura 6-24:Extractor de fums i
graella de protecció.

mostrar que alguns poliestirens expandits tenen fums de combustió tòxics degut a alguns
additius afegits per millorar les característiques del producte, com la reacció al foc o el color.
Per tant és necessari extreure aquest fums de la zona de influència de l’usuari i dissipar-los.
La solució proposada consisteix en fer un petit enreixat per un costat de la caixa principal
(Figura 6-23), de manera que pugui entrar aire, i a l’altre costat col·locar un petit ventilador
(Figura 6-24), de manera que el flux d’aire que generi vagi de dins cap enfora. Junt amb
aquest extractor de fums es munta una graella de protecció de les aspes. La velocitat de gir
de l’extractor és baixa, per minimitzar el soroll generat, i la selecció d’aquest element es
valora amb els criteris de economia i tensió de funcionament propera a la general.
El tercer element de seguretat es troba en la tipologia de botons escollit per al panell de
control. Per prevenir pulsacions accidentals i que es quedessin en una posició que pogués
malmetre la màquina s’han escollit de tipus polsador (push-pull). Amb aquesta mesura mai
es podrà forçar la màquina a una acció no compatible amb el seu funcionament o posició
actual, situació que podria suposar un perill per a l’usuari quan intentés recuperar-la.
Finalment i dins del disseny segur de la màquina cal esmentar que no s’ha deixat cap
element mòbil descobert. S’han dissenyat totes les cobertes i portes necessàries de manera
que durant el seu funcionament normal cap element mòbil queda a l’abast de mans, dits o
objectes que puguin provocar lesions en el cas que s’enganxessin.
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7. Descripció del muntatge de la màquina
El muntatge que es descriu tot seguit correspon al que es realitza al taller de fabricació del
producte i no pas a cap acció que hagi de fer el client. L’objectiu d’aquesta descripció es
demostrar que el muntatge de les peces descrites és possible, ja que el disseny d’un nou
producte mecànic ha de incloure també el disseny del seu muntatge1. Sense aquest exercici
no s’hagués trobat que és necessari un utillatge auxiliar per al muntatge de les guies lineals
en la situació de que el muntatge el dugui a terme una única persona.
Es suposa les peces ja han estat fabricades segons les indicacions corresponents i que es
disposa de les eines necessàries per a dur a terme cada una de les accions descrites.
És molt recomanable seguir aquest apartat amb els plànols de muntatge i seccions a la vista
per poder entendre el procés adientment, ja que en aquest apartat no es repeteixen figures
que ja apareguin a la secció 6, on es descriuen els components.

7.1. Muntatge del carro
El muntatge del carro comença amb el cos vertical. S’encaixen dos coixinets de lliscament
de bronze sinteritzat segons les indicacions del fabricant als forats corresponents. Es
munten de la mateixa manera els coixinets del suports horitzontals superior i inferior.
Ara es preparen els mecanismes de tall i palpat inferior i superior. Donat que són iguals,
només es descriurà el muntatge d’un d’ells.
El muntatge del mecanisme de tall es realitza segons la guia següent:
i.

Enganxar amb cianoacrilat les peces aïllants de polipropilè al rebaix dels pistons de
tall.

ii.

Introduir el tub aïllant a l’orifici corresponent de les peces anteriors.

iii.

Muntar un bloqueig de fil a un extrem del fil de tall, deixant un centímetre lliure
aproximadament.

iv.

Passar el fil de tall pels orificis corresponents dels dos pistons, a través del tub
aïllant.

1

De fet, el disseny d’un nou producte mecànic inclou molt més que aquestes dues accions. No es pot oblidar el disseny de la

fabricació, del packaging, de la documentació, de la logística dins el taller o fàbrica, de la distribució, i no menys important, de
la comercialització i publicitat.
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Muntar la molla de tensat, la volandera i el bloqueig de fil a l’extrem lliure, sense
tensar el conjunt.

El muntatge del mecanisme de palpat es realitza de la següent manera:
i.

Muntar els dos rodaments a la seva posició sobre l’eix i aplicar un punt d’adhesiu
(cianoacrilat) per fixar-los.

ii.

Introduir l’eix als orificis dels pistons de palpat.

iii.

Introduir el petit passador que aguanta la volandera, la volandera mateixa i la molla.

Ara s’introdueixen els pistons de tall i palpat dins dels coixinets de lliscament del suport
horitzontal i es tanca cadascun d’ells amb un clip per eixos (circlip). En aquest moment els
pistons són lliures. Per fer-los solidaris es passa per l’orifici superior de cadascun d’ells la
barra de transmissió de moviment, tancant-la pels dos extrems amb els dos clips
corresponents.
Aleshores s’ajusten els mecanismes. L’eix dels rodaments es centra respecte als pistons i es
fixa a la seva posició amb adhesiu i el fil de tall es tensa.
Un cop s’ha acabat el muntatge de l’altre meitat dels mecanismes de tall i palpat, el carro
queda enllestit amb el muntatge dels dos suports horitzontals amb el suport vertical.
S’empren quatre cargols DIN 912 M3 per fer les unions corresponents. Amb aquesta ultima
acció el carro queda preparat per al seu muntatge a la caixa i per a preparar la alimentació
elèctrica del fil.

7.2. Muntatge del motor i de la seva bancada
El primer pas a dur a terme és muntar les dues platines de subjecció del motor. La platina de
suport del motor 1 (veure plànol de muntatge) es fixa amb els 4 cargols de mètrica
especificada pel proveïdor (DIN 912 M2x3). La platina de suport del motor 2 es col·loca a la
seva posició i es munta la primera unió cargolada llarga (la superior, amb el cargol DIN 912
M2x20) tal com es mostra al plànol de muntatge. La politja del motor es munta a l’eix amb el
cargol especificat (DIN 914 M1,6x2,5).
La unió cargolada de tensat es munta a la bancada segons el plànol de muntatge tenint en
compte que la femella es fixa aplicant un punt de soldadura.
La última operació a dur a terme és el muntatge de la unió cargolada llarga inferior, l’eix que
fa de pivot al motor per al tensat. Per a fer-ho es presenten la bancada i el conjunt motor i
s’introdueixen les femelles i el cargol especificat.
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Per acabar s’asseguren rosques de les dues unions cargolades llargues aplicant una gota
de cianoacrilat i es lubrica el contacte del pivot amb una petita quantitat de lubricant en
forma de pasta.

7.3. Muntatge de la caixa principal i els seus elements
Aquest ensamblatge es divideix en les accions relatives a la U inferior, les relatives a la U
superior i la unió d’aquestes dues i finalització.

7.3.1. U inferior
Es comença ensamblant els components dels dos portacoixinets (veure apartat 6.2.2). Per
fer-ho s’insereixen els rodaments corresponents i es fixen amb quatre petits punts de
cianoacrilat per cada costat. Cal observar que els rodaments esquerra i dret són diferents.
També es col·loquen els detectors de final i inici de cursa en les posicions especificades i es
fixen amb adhesiu de resina epoxi.
La base que fa de suport per al material a tallar (veure apartat 6.2.3) es munta enganxant les
dues patilles metàl·liques amb resina epoxi segons el plànol. Cal prestar molta atenció a que
la distància especificada al plànol de muntatge i les indicacions funcionals es respectin ja
que cal fer un muntatge precís de les guies i l’eix roscat per mantenir el paral·lelisme. Les
vuit agulles s’enganxen a les seves posicions amb adhesiu de resina epoxi.
El muntatge de la base de la caixa principal (la U inferior, veure apartat 6.2.1) comença
adherint les quatre potes autoadhesives a les seves cavitats inferiors. Es munta el petit
ventilador d’extracció de fums i reixeta de protecció que l’acompanya amb les quatre unions
cargolades prescrites (veure apartat 6.5.3). De la mateixa manera es munten les nanses
amb les volanderes i cargols que es mostren al plànol de muntatge.
Ara ve la part més complexa del muntatge: la col·locació de les guies lineals, l’eix roscat i el
carro. És molt important respectar les condiciones de paral·lelisme entre guies i eix per tal
que el carro es pugui desplaçar correctament.
Es munta el suport portacoixinets esquerra amb les dues unions cargolades mostrades al
plànol. Les guies lineals s’introdueixen per la obertura de muntatge dreta (dissenyada per a
facilitar aquesta fase del muntatge) i es recolzen temporalment al utillatge de muntatge
(veure plànol corresponent), el qual es situa a la cara interior de la paret dreta de la U
inferior. Els extrems esquerra de les guies s’introdueix pels orificis del suport portacoixinets
muntat.
Aleshores es pren el carro, s’introdueix dins la caixa (centrat), es fa passar una per una les
dues guies lineals i es tornen a recolzar al utillatge. Seguidament es pren l’eix roscat, es
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passa per la obertura de muntatge dreta i es rosca amb suavitat amb el roscat del cos del
carro, fins a la seva posició correcta. Immediatament es munta el suport portacoixinets
passant els extrems drets de les guies lineals i de l’eix roscat pels orificis corresponents i
fixant-lo amb les dues unions cargolades prescrites. Els extrems de les guies lineals i de l’eix
roscat es poden ara bloquejar amb un clip per eixos (anells Seeger, DIN 471) a cada extrem.
Es lubrica adientment la superfície de les guies lineals i de l’eix roscat amb una fina capa de
lubricant amb tefló.
El muntatge del suport del material dins la caixa es fa passant-lo per dins del carro (veure un
tall en secció) i fixant-lo a la caixa amb les quatre unions cargolades mostrades al plànol de
muntatge.
La politja de l’eix roscat es munta de manera similar a la del motor amb un cargol DIN 914
M1,6x2,5. En aquest moment es pot comprovar que el carro es desplaça de la posició inicial
a la final i al revés adientment aplicant manualment gir a la politja. Per a continuar el
muntatge, es situa el carro a la seva posició inicial, a la esquerra i en contacte amb el
detector de inici de cursa.
Ara es poden cablejar els detectors de final i inici de cursa, el extractor de fums i el carro.
Aquest últim es duu a terme mitjançant una banda plàstica

de dos conductors (veure

catàlegs) i es fixa al cos horitzontal superior del carro amb adhesiu de cianoacrilat on
s’indica al plànol de secció. Aquest conjunt de cables s’agrupa convenientment amb tires
plàstiques per a tal efecte i es fixen a les parets amb adhesiu aplicat amb pistola per tal que
no destorbin el moviment del carro.

7.3.2. U superior
El muntatge a la porta d’accés posterior (veure apartat 6.2.4) comença adherint amb adhesiu
de resina epoxi els dos cubs de polipropilè de l’eix de la porta tal com mostra el plànol de
muntatge. Prèviament s’han muntat els dos coixinets de lliscament segons les
especificacions del fabricant.
Per continuar s’enganxen a les seves posicions els dos cubs de polipropilè que resten de
manera similar als altres dos, tot passant l’eix (lleugerament lubricat) per els quatre orificis i
acabant de situar la porta. La seva posició s’assegura deformant els extrems amb una eina
convenient.
Les unions cargolades amb femelles de papallona es munten ara segons el plànol de
muntatge i el contacte de seguretat enganxant amb un punt d’adhesiu aplicat amb pistola les
dues làmines de coure i els seus cables corresponents.
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Per finalitzar l’ensamblatge de la porta posterior es munta la matriu de tall escollida per
defecte (un perfil NACA 2412, veure descripció a l’Annex G) amb el seu suport i les dues
unions cargolades (veure apartat 6.2.4) i es tanca la porta segons es descriu al
funcionament (apartat 8).
La porta frontal (veure apartat 6.2.4) es munta articulant les dues fulles amb el seu eix
corresponent (lleugerament lubircat) i enganxant amb cianoacrilat les finestres de metacrilat,
tot segons el plànol de muntatge.
En aquest moment es prepara el segon contacte de seguretat enganxant amb un punt
d’adhesiu aplicat amb pistola les dues làmines de coure i els seus cables corresponents a la
cantonada inferior esquerra de la porta i la U superior. També s’ordenen i agrupen com els
anteriors.
Per enllestir aquesta porta només queda situar-la i articular-la segons el plànol amb les dues
barnilles que fan de guia i eix respectivament. Per tal que no surtin de la seva posició els
seus extrems s’aixafen amb una eina adient. Aquestes articulacions es lubriquen tal com
s’ha fet fins ara. A més s’enganxen amb adhesiu de contacte les dues tires magnètiques que
asseguren el tancament de la porta.

7.4. Finalització del muntatge
Ara es pot passar a muntar les dues Us situant la superior sobre la inferior i encarant els
quatre punts de muntatge per cada cara, posant atenció en passar tots els cables esmentats
fins ara per l’orifici de la U superior dissenyat per a tal efecte. La caixa es tanca
definitivament amb les quatre unions cargolades laterals.
La coberta dreta es munta simplement presentant-la, encaixant-la amb la pestanya
corresponent de la U superior i assegurant-la amb la unió cargolada inferior.
La coberta esquerra, degut a que fa les funcions de panell de control, calen unes operacions
prèvies al seu muntatge. Per començar cal encaixar i fixar tota la part electrònica: botons,
interruptors, leds, connectors i placa integrada. Aquells elements que no comptin amb
clipatges de fixació (com els botons i interruptors) es fixen amb adhesiu aplicat amb pistola.
D’aquesta manera queden enllestides totes les connexions elèctriques de la màquina.
La coberta esquerra es munta de manera similar a la dreta: encaixant-la a les dues
pestanyes corresponents i fixant la posició amb dues unions cargolades.
Per acabar el muntatge cal comprovar les unions cargolades i fer les proves de
funcionament adients, finalitzades les quals la màquina pot passar a la fase
d’empaquetament.
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8. Descripció del funcionament de la màquina
8.1. Preparació
Per utilitzar la màquina cal en primer lloc situar-la en una superfície plana i estable i disposar
de prou espai per a la seva manipulació. Aleshores cal escollir el perfil aerodinàmic a tallar
de la biblioteca de matrius de tall inclosa en el producte i comprovar que el poliestirè a tallar
té les mides adients per a ser utilitzat.
Seguidament es munta la matriu escollida segons aquestes indicacions:
1.

Descollar la femella – papallona petita

2.

Obrir la porta

3.

Descollar la femella – papallona gran i extreure la matriu de tall i el seu suport

4.

Intercanviar la matriu de tall anterior amb la nova descollant els dos cargols que la
uneixen al suport, i tornant-los a collar

5.

Col·locar el conjunt matriu i suport a la seva posició a la porta i tornar a collar la
femella – papallona gran, comprovant que la unió és forta

6.

Tancar la porta i fixar-la collant de nou la femella – papallona petita, comprovant que
queda prou rígida

La introducció del material dins de la màquina es realitza segons aquestes indicacions:
1.

Obrir la porta estirant de la pestanya superior en direcció a l’usuari

2.

Introduir el material per la obertura i situar-lo sobre el seu suport, tot clavant-lo a les
agulles

3.

Comprovar la fixació i tancar la porta

Per acabar la preparació només resta endollar el transformador d’alimentació a la corrent i a
la màquina. En aquestes condicions la màquina esta llesta per treballar.

8.2. Funcionament
Durant funcionament de la màquina les accions de l’usuari es centren en els botons del
panell de control (Figura 8-1, veure apartat 6.5.1) i en interpretar les indicacions lluminoses
dels LEDs.
El funcionament pròpiament dit comença en engegar la màquina tot accionant el botó
vermell esquerra fins a la posició
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aquest moment l’extractor de fums es posa en moviment, els sistemes de seguretat
s’activen, el LED verd situat a sobre aquest botó s’il·lumina () i el vermell dret (⌫) també,
indicant que el carro es troba a la posició inicial (al costat esquerra).
La

primera

l’usuari

acció

de

consisteix

en

manar el desplaçament
del carro cap a la dreta,
moment en el qual tindrà
lloc el tall del material.
Aquesta ordre es dona
prement el botó negre

Figura 8-1: Panell de control de la màquina. Observar els símbols, que
descriuen tant l’acció associada al botó com la informació
proporcionada per les indicacions lluminoses.

indicat amb el símbol X.

Amb aquesta acció el carro es posa en moviment, el LED groc situat sobre el botó s’il·lumina
(X) i s’apaga el LED vermell dret (⌫). El moviment del carro continua fins que arriba a la
seva posició final, moment que s’activa el detector de final de cursa situat a la dreta de la
màquina (Figura 8-2), el LED groc esquerra s’apaga (X), s’il·lumina el LED vermell esquerra
(⌦) indicant que el carro ha arribat, el motor es para i es talla la alimentació elèctrica del fil
de tall.
En aquest moment ja ha tingut lloc el tall i l’usuari, en la segona
acció, obre la porta del material i extreu el resultat: el perfil
aerodinàmic en poliestirè expandit. En aquesta acció també
elimina de dins la màquina les restes de poliestirè que queden i
torna a tancar la porta, ja que si no la tanca els mecanismes de
seguretat impediran la alimentació elèctrica tant del fil de tall
com del motor.
Ara cal tornar el carro a la seva posició inicial, i l’usuari prem el
botó de tronada (W). Aleshores s’il·lumina el LED groc dret (W),
el LED vermell esquerra (⌦) s’apaga, el motor s’engega i
inverteix el seu sentit de gir. El carro es desplaça tornant cap a
la seva posició inicial.

Figura 8-2: Detector de final de
cursa en contacte amb el cos
vertical del carro.

Mentre el carro no arriba, el LED groc dret (W) queda il·luminat i el motor segueix girant. Cal
observar que el fil de tall només és alimentat en la cursa d’anada.
Un cop el carro ha arribat a la seva posició inicial activa el detector de inici de cursa de nou i
el motor s’atura, el LED groc dret (W) s’apaga, el LED vermell dret (⌫) s’il·lumina i la
màquina queda en situació de realitzar un nou tall.
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Tot aquest procés es descriu gràficament a la Figura 8-3, amb un diagrama temporal, i a la
Figura 8-4 amb un diagrama de flux, on es mostren els estats de funcionament de cada
element implicat. Aquests diagrames es poden trobar també a l’Annex H.

Figura 8-3: Estats de funcionament dels elements de la màquina. La presència de color indica que
l’element està activat.

Figura 8-4: Diagrama de flux del funcionament de la màquina. La cursa d¡anada correspon a la fila de dalt
i la de tornada a la de baix. L’extracció del perfil tallat té lloc després de l’arribada del carro a la posició
final.
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Cal esmentar que tot aquest procés o bé no té lloc o bé s’interromp si alguna de les dues
portes s’obre. En aquesta situació caldria fer una recuperació manual de la màquina. Aquest
procés de recuperació es descriu més endavant a l’apartat 9.2.
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9. Descripció del manteniment de la màquina
La màquina objecte d’aquest projecte amb prou feines necessita manteniment degut a les
característiques dels seus components i les magnituds de força i velocitat presents. Tot i
això és necessari fer esment d’aquelles accions que l’usuari pot necessitar en algun
moment, com per exemple dur a terme el tensat de la corretja.
Tot seguit es mostren aquells manteniments que es consideren normals, i també aquells que
es deuen a errors o fallades no previstes en el funcionament normal de la màquina.

9.1. Manteniment normal
9.1.1. Tensat de la corretja
El tensat de la corretja tindrà lloc sempre que es produeixi un lliscament de la corretja sobre
alguna de les politges degut a una pèrdua
de força del tensat original. Per a dur-lo a
terme s’utilitzarà una clau allen per a DIN
912 de mètrica 3 i consistirà en aplicar
quarts de volta en sentit horari al cargol
del panell de control (Figura 9-1) fins que
el lliscament desaparegui. Si el lliscament
no desaparegués caldria considerar la
possibilitat de que la corretja necessités
ser

substituïda

o

que

s’ha

perdut

adherència degut al contacte de greixos o
lubricants a les politges o corretja.

Figura 9-1: Cargol de tensat de la corretja.

9.1.2. Lubricació
Serà necessària cada cert temps la lubricació d’aquells elements que girin i es desplacin.
Aquest temps depèn de les condicions d’us i d’emmagatzematge de la màquina, però tenint
en compte que tots aquells elements susceptibles de necessitar una lubricació extra a més
de la proporcionada al taller de fabricació estan degudament coberts, s’estima que en un
període de dos anys des de la seva adquisició no serà necessària cap acció en aquest
sentit.
Els elements que podrien necessitar lubricació són els següents:
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Fils de l’eix roscat. L’eix roscat es pot lubricar amb algun preparat lleuger en esprai i
amb tefló. S’aplica fent una passada precisa i ràpida sobre l’eix, sense saturar la
superfície.

•

Superfície de contacte les guies lineals. Degut a que les guies llisquen sobre
coixinets de lliscament de bronze sinteritzat autolubricat, és molt improbable que sigui
necessària la lubricació. Tot i això es pot utilitzar el mateix lubricant aplicat a l’eix
roscat.

•

Rodaments presents. Els rodaments presents en tota la màquina són estancs i venen
lubricats internament. La vida d’aquests elements és pot considerar infinita a efectes
pràctics i no es considera lubricació per a ells.

•

Coixinets de lliscament del carro. Els coixinets de lliscament escollits són
autolubricats i per tant no és necessària cap acció en aquest sentit tret de l’esmentat
anteriorment per a les guies lineals.

9.1.3. Tensat fil de tall
Degut al disseny del mecanisme de tensat del fil de tall i del pretensat aplicat al taller de
muntatge no és necessària cap acció en aquest sentit, ja que o bé té la tensió necessària o
altrament s’ha trencat.

9.2. Manteniment extraordinari: reparacions i recuperacions
9.2.1. Recuperació de la posició inicial del carro després d’una fallada o
error.
Donada una situació en la que el carro quedés en una posició diferent a la inicial, caldria dur
a terme una recuperació. Aquesta situació es pot donar principalment per les següents
causes:
•

Tall del corrent elèctric

•

Trencament o fallada d’algun element mecànic o elèctric de la màquina

•

Obertura d’una de les dues portes i activació del sistema de seguretat.

El procés de recuperació consisteix en dur el carro a la posició inicial manualment. Per ferho cal aplicar un gir a l’eix roscat a través de la seva politja fins que hi hagi un altre cop
contacte amb el detector d’inici de cursa. Aquest gir es dur a terme gràcies a un orifici
circular situat a la coberta del motor (Figura 9-2). Aquesta obertura ve tapada de fàbrica amb
una làmina adhesiva de paper (Figura 9-3). Quan és necessària una recuperació aquesta
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tapeta adhesiva es treu sense més esforç i s’introdueix una clau hexagonal per la obertura,
fent-la encaixar amb el cap de la politja, que ja té la forma adient per a això. Aleshores i amb
la porta oberta es va fent avançar poc a poc el carro fins que arriba a la posició correcta.
Seguidament es tanca la porta i es torna a col·locar la tapeta adhesiva al seu lloc.

Figura 9-2: Orifici de la tapa del
motor que deixa descobert el cap
hexagonal de la politja.

Figura 9-3: Detall de la tapa adhesiva que
cobreix l’orifici.

9.2.2. Trencament de la corretja
Davant d’una situació de trencament de la corretja l’usuari es trobaria que el motor gira boig
a alta velocitat sense que es produeixi desplaçament al carro. Aquest trencament pot ser
produït per un envelliment prematur o una sol·licitació extraordinària de la corretja.
Les accions a prendre tenen dues vessants. Donat que la substitució de la corretja no és
tant simple com els tensats o la recuperació anteriorment vista, cal suggerir al client que
enviï la màquina a reparar al taller de fabricació. Altrament també pot reparar-la ell mateix.
Per a fer-ho, primer caldria comprovar que efectivament s’ha produït un trencament de la
corretja i obtenir un recanvi, ja sigui via fabricant de la màquina o altres vies.
Per substituir la corretja primer cal treure la tapa que cobreix la transmissió. Suposant que
s’ha desconnectat la màquina de la corrent es comença traient els dos cargols DIN 912 que
la subjecten. Aleshores s’estira en direcció vertical de la tapa i es desenganxa de les
pestanyes de la caixa. En aquest punt cal anar amb molt de compte ja que els cablejats
interns segueixen connectats, per tant no es pot separar el panell de control de la caixa
principal en excés.
Ara, amb la transmissió descoberta, s’extreu les restes de la corretja anterior i descolla el
cargol de tensat però sense treure’l, de manera que el motor pivota lliurement fins a una
posició tal que permetrà el muntatge de la nova corretja. Aleshores es presenta la nova
corretja i es col·loca a la seva posició. El tensat es fa aplicant quarts de volta al cargol de
tensat fins que s’assoleix una tensió adient.
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Ara només queda tornar a cobrir la transmissió. El muntatge de la coberta de fa de manera
inversa a com s’ha descrit anteriorment.
Potser cal tornar a tensar la nova corretja passat un temps des de la seva instal·lació, procés
que tindrà lloc segons el que es descriu a l’apartat 9.1.1.

9.2.3. Trencament fil de tall
Un trencament del fil de tall es pot produir quan:
•

El fil s’ha desgastat després de nombrosos cicles de treball.

•

S’ha sotmès el fil a una tensió elèctrica superior a la prescrita i s’ha fos.

•

S’ha sotmès el fil a una tensió elèctrica inferior a la prescrita i s’ha trencat perquè no
tallava el material.

La substitució del fil de tall és la operació de manteniment més complexa de la màquina. Si
anteriorment es recomanava, davant d’una corretja trencada, enviar la màquina al taller, ara
és absolutament necessari ja que cal fer un desmuntatge quasi complet de la caixa principal.
Per a dur-lo a terme cal conèixer amb precisió com és la màquina per dins, i aquesta
informació no estarà a disposició del client.

9.2.4. Altres trencaments
Davant d’altres parts de la màquina que trenquin l’usuari avaluarà la necessitat particular de
la reparació i comptarà amb un servei d’assistència i reparació via pàgina web i gratuït.
Aquest servei pot proporcionar a més aquells recanvis que siguin més difícils d’aconseguir.
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10. Estudi econòmic del projecte
La viabilitat econòmica del projecte s’avalua obtenint un cost per a la producció d’un primer
prototipus de la màquina, que tindrà en compte tant aspectes materials de la màquina com
de desenvolupament de producte i comercialització, entre d’altres.

10.1. Anàlisi de costos de fabricació.
Els costos derivats de la fabricació i adquisició dels diferents components de la màquina es
poden separar en aquells que es dissenyen i fabriquen expressament, aquells que són
comprats via distribuïdor industrial i aquells que són igualment comprats però són
estàndards.
Les taules que acompanyen els apartats que segueixen són informatives i no pretenen
justificar el resultat. El càlcul s’ha dut a terme amb el full de càlcul inclòs a la documentació
electrònica i com a taula a l’annex F. Aquest full conté absolutament totes les peces que
intervenen a la màquina i és un reflex global de la llista de materials de la màquina. També
conté els paràmetres de càlcul necessaris per a avaluar el cost de fabricació de peces amb
les tecnologies utilitzades, subtotals per a cada categoria de peça i els totals.

10.1.1. Components de disseny
El cost de producció dels components de disseny prové del cost del material, el cost que té
la tecnologia emprada per a la fabricació i el cost dels processos d’acabat de les peces. Els
costos de material és el cost de bloc massís, planxa o tub comercial necessari, que depèn
del material i del seu preu actual. El cost de fabricació depèn de la tecnologia emprada i
s’han consultat preus per a les tres tecnologies utilitzades: doblegat de xapa, mecanitzat i
tall amb làser. Aquestes tecnologies són òptimes a nivell de cost per a sèries petites. El cost
derivat dels processos d’acabat de les peces que així ho requereixen (com per exemple
aquelles peces que van pintades) és el cost propi de la operació.
La taula següent (Taula 10-1) conté els components de disseny de la màquina i els seus
costos respectius:
Component

Quantitat

Material

Base Caixa

1

Xapa

1,78

Coberta Caixa

1

Xapa

2,17

Portacoixinets

1

PP

0,56

Cos Vertical Carro

2

Alumini

3,54

Porta 1

1

Xapa

0,74

Eix Porta

2

Acer

0,12

Porta 2

1

Xapa

0,65
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Quantitat

Material

1

Acer

0,12

Finestra

2

PMMA

0,86

Contacte

1

Coure

0,01

Contacte 2

2

Coure

0,01

Guia Lineal

2

Xapa

0,18

Eix Porta 2

Preu unitari (€)

Base de suport EPS

1

PP

3,59

Patilla Suport EPS

2

Xapa

0,09

Eix roscat

1

Acer al carboni

0,25

Politja Eix Roscat

1

Xapa

0,06

Portacoixinets

1

PP

0,56

Perfil Original

1

PP

0,42

suport perfil

1

Xapa

0,18

Tapa Costat Perfil

1

Xapa

0,44

Eix Porta Costat Perfil

1

Acer

0,12

Portacoixinet Porta Perfil

2

PP

0,03

Portacoixinet Porta Perfil

2

PP

0,03

Contacte_pla

1

Coure

0,01

Tapa Caixa Coixinets1

1

Xapa

0,19

Tapa Motor

1

Xapa

0,74

Tapa Adhesiva

1

Paper Adhesiu

0,01

Suport vertical

1

Alumini

3,54

Suport horitzontal Superior

1

Alumini

1,74

Suport horitzontal Inferior

1

Alumini

1,74

Eix Rodament Palpador

2

Acer al carboni

0,12

Pistó

4

Acer al carboni

0,12

Barra Transmissió Palpador-Tallador

2

Alumini

0,13

Pistó Tallador

4

Acer al carboni

0,12

Suport Tensor Fil

4

PP

0,01

Politja Motor

1

Xapa

0,04

Platina Suport Motor 1

1

Xapa

0,06

Platina Suport Motor 2

1

Xapa

0,06

Bancada Motor

1

Xapa

0,11

Utillatge de muntatge

1

PP

1,57

10-1: Components de disseny i costos associats.

En total i per a la fabricació d’una màquina, el cost associat a la fabricació dels components
de disseny tenint en compte el cost de preparació de màquina a taller és de 62,10€.

10.1.2. Components comercials
Els components comercials són aquells que es compren a través de distribuïdor mitjançant
un catàleg de components. Un exemple d’aquest tipus de components és el motor escollit o
la corretja de la transmissió. El seu cost és el que indica el catàleg del distribuïdor [3] i és
usual que depengui de les quantitats demanades. La taula següent (Taula 10-2) mostra un
llistat d’aquests components:
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Quantitat

Preu unitari (€)

Imans Tapa 1

2

1,50

Punt Adhesiu

4

0,01

Reixa Ventilador

1

2,51

Agulla Suport EPS

8

0,02

Coixinet Porta Perfil

2

1,20

Interruptor principal alimentació - E-Switch Rocker Switches - Mouser 612-RA1066AFF

1

0,80

Led Indicador - Chicago Miniature Led Lamps - Mouser 606-CMDD17-21VGC

1

0,12

Botó sense retenció - Shin Chin Pushbutton and Switches - Mouser 112-R13-511A-B

2

0,12

Led Indicador - Chicago Miniature Led Lamps - Mouser 606-CMDD17-21VYC

2

0,12

Led Indicador - Chicago Miniature Led Lamps - Mouser 606-CMDD17-21VRC

2

0,12

Placa Circuits Integrats

1

6,00

Connector Alimentació - KobiConn DC Power Jack - Mouser 16PJ723

1

1,60

Potes Caixa - 3M - 517-SJ-6115BK

4

0,75

Nansa Keystone - Mouser 534-7143

2

1,90

Coixinet Lliscament Palpador

2

0,99

Coixinet Lliscament Palpador

8

0,99

Passador Volandera Rodament

2

0,20

Molla Sistema Palpador

2

1,80

Molla Tensor

2

0,40

Tub Aïllant Tallador

4

0,03

Fil de Tall

2

0,60

Anell Cargol Fil

4

0,90

Motor Transmotec IG-22GM

1

12,5

Bloc EPS

1

0,25

Corretja - Habasit Panther L 6x424

1

2,60

10-2: Components comprats via distribuïdor i costos associats.

El cost total relatiu a la adquisició de components de compra és de 55,32€.

10.1.3. Components estàndard.
Els components estàndard són aquells elements mecànics perfectament coneguts i estesos
que igualment es compren a través de distribuïdor [3] però que el procés de disseny no es fa
mitjançant les especificacions del catàleg del fabricant si no coneixent la norma relativa al
producte. La següent taula (Taula 10-3) mostra els components estàndards utilitzats:
Component

Quantitat

Preu unitari (€)

Cargol DIN 912 M5 x 10

12

0,08

Femella ISO 4034 - M5

12

0,08

Cargol DIN 912 M5 x 12

4

0,08

Femella ISO 4032 - M5 - W - C

5

0,08

Rodament DIN 625 - 628_7 - 12, SI, NC, 12_68

1

3,08

Clip per eixos DIN 471 - 5 x 0.6

4

0,02

Extractor Fums

1

2,50

Cargol DIN 912 M1.6 x 6 --- 6C

4

0,04

Femella ISO 4032 - M1.6 - W - C

4

0,08

Clip per eixos DIN 471 - 6 x 0.7

1

0,02

DIN 914 - M1.6 x 2.5-N

2

0,08

Clip per eixos DIN 6799 - 6

1

0,02
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Component

Quantitat

Preu unitari (€)

Rodament DIN 625 - 619_7 - 10, SI, NC, 10_68

1

3,08

Cargol DIN 912 M3 x 20 --- 20C

1

0,07

Cargol DIN 912 M6 x 55 --- 55C

1

0,08

Femella ISO 4032 - M3 - W - C

1

0,08

Femella ISO 4032 - M6 - W - C

1

0,08

Femella DIN 315-M6-GT-C-C

1

0,08

Femella DIN 315-M4-GT-C-C

1

0,08

Cargol DIN 912 M4 x 10 --- 10C

1

0,08

Volandera DIN 9021 - 4.3

10

0,08

Cargol DIN 912 M3 x 8 --- 8C

3

0,08

Femella ISO 4032 - M3 - D - C

4

0,08

Cargol DIN 912 M4 x 10 --- 10N

4

0,08

Cargol DIN 912 M3 x 20

4

0,08

Volandera DIN 988-6x12x0.5

2

0,08

Rodament ISO 15 RBB - 381 - 8, SI, NC, 8_68

4

3,08

Clip per eixos DIN 471 - 5 x 0.6

8

0,17

Clip DIN 94-1.2x10-C-St

4

0,17

Volandera ISO 7089 - 3

2

0,08

Cargol ISO 4026 - M2 x 3-N

4

0,08

Rodament DIN 625 - 638_4 - 10, SI, NC, 10_68

1

3,00

Clip per eixos DIN 6799 - 3.2

1

0,02

Cargol ISO 7045 - M2 x 3 - Z --- 3N

4

0,08

Cargol DIN 912 M2 x 3 --- 3C

4

0,08

Cargol DIN 912 M2 x 20 --- 20C

2

0,08

Femella ISO 4035 - M2 - C

6

0,08

Cargol DIN 912 M3 x 5 --- 5C

2

0,08

Femella ISO 4035 - M3 - C

2

0,08

Cargol DIN 912 M3 x 8 --- 8C

1

0,08

10-3: Components estàndard i costos associats.

El cost total derivat de la adquisició de components estàndard és de 33,03€.

10.2. Costos d’enginyeria, muntatge i altres.
Els costos derivats del disseny, tant de les peces de la màquina com de la fabricació, i
muntatge, a més del disseny de l’empaquetament, la generació de documentació d’usuari,
gestió del producte, serveis auxiliars al projecte i altres, són els costos de coneixement.
Degut a que s’està avaluant el cost del primer prototipus aquests seran molt elevats i tindran
un pes sobre el total molt important.
Els costos professionals (Taula 10-4) s’han obtingut calculant les hores dedicades per cada
professional i el cost que suposa cada hora d’aquests.
Costos de coneixement
Cost
Costos
d’enginyeria
Costos de
delineant

Tasques desenvolupades
Disseny del producte: peces, enginyeria,
fabricació, muntatge, assaigs. Gestió del projecte.
Materialització de la documentació de fabricació.
Suport a enginyeria.

Hores dedicades (h)

Cost (€/h)

Total (€)

150

30,00 €

4.500,00 €

175

20,00 €

3.500,00 €
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Costos de coneixement
Cost
Costos
d’administratiu
Costos de
promoció i
comercials

Tasques desenvolupades

Hores dedicades (h)

Cost (€/h)

80

15,00 €

1.200,00 €

80

20,00 €

1.600,00 €

Gestió econòmica. Suport a enginyeria.
Promoció. Comercialització: definició de canals de
venda. Explotació. Suport a enginyeria.

Total (€)

10-4: Costos professionals.

El total derivat dels costos de coneixement per a la creació i gestió d’una primera màquina
és de 10.800€.

10.3. Conclusió
El cost total de creació i materialització d’una primera màquina és el total resultant de les
activitats anteriors (Taula 10-5):
Costos totals - Projecte Màquina
Costos totals - Peces

150,45 €

Costos de coneixement

10.800,00 €

Cost total Projecte

10.950,45 €

10-5: Cost global de desenvolupament del projecte.

Aquest import és elevadíssim degut a que es té en compte el cost del desenvolupament del
projecte. Aquest cost representa quasi un 99% del total.
D’altra banda, el cost que representaria per a un client l’adquisició d’una màquina com
aquesta inclou, a més del cost de la pròpia màquina, l’embalatge, la documentació d’usuari,
un cost associat als serveis post-venda i un marge de beneficis (a priori fixat en un 15%
sobre el total). Aquest preu de venda apareix a la següent taula (Taula 10-6):
Cost d’una màquina cara al client
Cost de la màquina
Embalatge, documentació
Serveis post-venda
Marge (15%)
Total

150,45 €
15,00 €
5,00 €
25,57 €
196,02 €

10-6: Preu de venda al client.

Aquest preu de 196€ és altament competitiu respecte les solucions comercials que es poden
trobar al mercat, on un preu mínim pot ser perfectament 700€. També es cert que aquestes
són molt més versàtils (permeten fabricar no només perfils aerodinàmics) degut a que estan
basades en control numèric. Per contra, són molt més cares ja que necessiten sistemes
elèctrics, electrònics i informàtics complexos i cars.
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Respecte a la amortització de la inversió inicial necessària per al projecte cal dir que és molt
possible que calgui augmentar o bé el marge de beneficis per unitat venuda o bé augmentar
el nombre d’unitats venudes respecte al plantejament inicial.
Respecte a aquest plantejament inicial cal dir que s’ha assolit l’objectiu de dissenyar una
màquina amb un cost realment competitiu.
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11. Estudi de Medi Ambient
11.1. Interacció
Respecte a la interacció que el producte pugui tenir amb el Medi Ambient cal dir que, donat
que no hi ha cap peça o element que la normativa mediambiental esmenti com a perillosa,
com per exemple peces amb de metalls pesants com el crom o el plom, no es considera el
producte com a contaminant.
Les emissions de fums esmentades a l’assaig de tall (veure annex A) i a la descripció del
disseny (veure apartat 6) són tan minses que no cal plantejar cap mesura de protecció de
Medi Ambient. Sí que cal, i de fet s’ha fet, controlar aquestes petites emissions de cara a
l’efecte sobre l’usuari.

11.2. Residus
Els residus que genera la màquina són restes del tall dels perfils, i tal com s’esmenta a la
descripció completa del material de treball (annex G) aquest és reciclable si es
convenientment separat.

11.3. Final de la vida del producte
Al final del cicle de vida de la màquina no cal prendre cap mesura de caràcter mediambiental
especial per les raons esmentades anteriorment. Caldrà, com qualsevol altre màquina de
caràcter domèstic, fer-ne un reciclat o un abocament controlat segons la normativa vigent.
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Conclusions i recomanacions
Conclusions
Aquest Projecte tracta del disseny d’una màquina per a obtenir perfils d’ala d’avions de
radiocontrol en poliestirè expandit. La màquina dissenyada es basa en llegir mitjançant un
mecanisme palpador la forma a obtenir i tallar-la simultàniament mitjançant un fil conductor
escalfat elèctricament. El moviment és generat mitjançant un motor elèctric de corrent
continu i la transmissió té lloc mitjançant una corretja. Altres sistemes dissenyats inclouen un
panell de control i sistemes per a un funcionament segur.
El procés de disseny seguit va començar amb el disseny i execució d’un assaig encaminat a
obtenir valors empírics de disseny per al fenomen de tall en el qual es basa la màquina. Les
següents accions de disseny es van dur a terme simultàniament entre càlculs de
dimensionat de components i disseny CAD amb SolidWorks 2004, buscant minimitzar el
nombre de components, desenvolupar un disseny modular, utilitzar al màxim components
estàndard, dissenyar peces de fabricació fàcil i econòmica i obtenir un disseny de muntatge
senzill.
Plantejat el mercat per al producte i l’abast del Projecte, les tecnologies utilitzades es troben
clarament orientades a produir una màquina que destaqui per un preu reduït cara al client,
per tal de competir amb altres productes ja existents basats tots ells en control numèric, més
versàtils però molt més cars.
Finalment la màquina es presenta al mercat amb un preu de venda de 196€ i el cost de
materialització del Projecte és de 10.950€.

Recomanacions
En una segona iteració del procés de disseny caldria prendre accions en les següents
direccions:
•

ajustar i redissenyar algunes peces, pensant en reduir el nombre de peces de
disseny

•

minimitzar els components estàndard diferents utilitzats amb l’objectiu de
augmentar la mida de lot a la comanda al distribuïdor al qual es comprin

•

canviar totes les unions fetes amb cargols per clipatges allí on sigui possible amb
l’objectiu de facilitar el muntatge i reduir el nombre de components total.
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Pàgines Web
Les pàgines web llistades tot seguit varen ser consultades entre Octubre de 2005 i Febrer
de 2006.
•

Rodaments
Ball Bearings and Miniature Bearings: Dynaroll
SMB bearings catalogue index
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Rolling and plain bearings, accessories
Proveedores, Distribuidores Rodamientos de bolas : Metalurgia y trabajo del metal
información para empresas B2B
•

Corretges i Politges
Welcome to Habasit - Power transmission and conveyor belts
DINAMICA DISTRIBUCIONES

•

Molles
Lesjöfors AB

•

Engranatges
Ticona.COM
Engranajes
Spur Gear - Yeh Der - Spur Gear Manufacturer, Supplier

•

Materials
Alu-Stock, S.A. - http://aluminio.com.es. Aluminio para la industria, la construccion, el sector
naval y ferroviario
infomecanica.com
Cold-drawn flat steel TRAFITAL
Cold-drawn flat steel angles TRAFITAL
Alfinox SpA
Aceros Especiales

•

Motors Elèctrics
MCG - LD330 Brush Motors
MCG - Electric Motors, DC Motors, Brushless and Step Motors
Motores CC , Paso a Paso y Servomotores
www.transmotec.com. We offer a wide range of dc motors solenoids and components.
winsonmotor.com

•

Ventiladors
DC fans, AC Fans, ebm papst, cooling fans and blowers
DC fans, AC Fans, ebm papst, cooling fans and blowers
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Products Available on powertransmission.com
Fuller Metric Parts
DirectIndustry.mx - DirectIndustry --- El Salon Virtual de la Industria --•

FOAM
MatWeb - The Online Materials Information Resource
Las propiedades del EPS
ANAPE
ISO-ENVAS
FOAM TYPES

•

Maquines de tall de CN
CeNeCé
La table type Spartia
Home Page d'Olivier Segouin
Aeromodelismo - Veleros y Electricos p/p de Francisco Pantano Rubiño
Hot wire foam cutting machine
Hot Wire Foam Cutting Machines Croma Manufacturer
CStep Dinsdag 4 Januari 2005 - 21:11:01
AEROPIC : modelisme et electronique ...

•

Solidworks
Matt Lombard Solidworks Site
SolidWorks Tools - Macros and code examples
Centare Group Ltd. - Manufacturing & Engineering Products & Services Group
Centare Group Ltd. - Solidworks Macros
Scott Baugh SW Example site
SolidWorks Tips and Things
SolidWorks Modeling Techniques
http://www.sheetmetaldesign.com/
Triaxial SW Tips/Tricks Gallery
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Sheet Metal Part Tutorial (pdf Object)
Desktop Engineering Magazine - SolidWorks Toolbox
•

Talladors de Foam diversos
Building a Hot Wire Foam Cutter
The Gizmologist's Lair
Hotwire Foam Cutter
Basics of Composite Construction
Foam Cutter
Hot wire foam cutting - Amps, Volts, and Watts
Foam Cutting Power Supply
Hot wire foam cutting machine
TerraGenesis : How to make a hot wire cutter
Safety tips
Del Brengman's Hotwire Foam Cutter
Silicon Chip Online - Build A Hot Wire Cutter

•

Altres pàgines
Torque Conversion Calculator
www.amidata.es

Altres fonts
•

UNE 1-027-95. Dibujos Técnicos. Plegado de planos.

•

Apunts de Classe de les següents assignatures de Enginyeria Industrial:

•

o

Càlcul de Màquines

o

Tecnologies de Fabricació I

o

Teoria de Màquines

Documentació del Màster CIME – Fundació CIM.
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Contingut del CD adjunt.
A continuació es mostra el contingut del CD inclòs en aquest projecte.

•

/Altres/Assaig de tall/: Fotografies i petits vídeos de l’assaig de tall.

•

/Catàlegs/: Catàlegs utilitzats en aquest Projecte en format pdf.

•

/Documents/: Documents Memòria, Annexos i Altres en format pdf i xls.

•

/Model SolidWorks 2004/: Model de CAD generat amb SolidWorks 2004 per a aquest
projecte. Format SolidWorks i eDrawings.

•

/Plànols/: Plànols generats amb AutoCAD 2004 per a aquest projecte, en format dwg i
pdf.

•

/Programari/: Programari gratuït necessari per veure els arxius en format pdf (Adobe
Reader) i eDrawings (eDrawings).

Jordi Ayneto Pou

..

