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1. Materials utilitzats al Grup Blamar 

En parlar de material ens referim a la part de la matèria primera que se sotmet a transformació, 

excloent components de mercat, embalatges i afegits que s’incorporen al producte sense cap 

transformació.  

A Talleres Blamar es mecanitzen peces de gran diversitat de materials que es poden agrupar 

en dues grans famílies: metalls (alumini, llautó, bronze, ferro, acer, acers inoxidables) i  plàstics 

(e.g. polipropilè, nylon). .El material ve especificat pel client, o el departament tècnic en cas de 

producte propi, i les seves propietats mecàniques condicionen el procés de mecanització.  

El mercat ofereix diferents conformacions de materials, a Blamar la majoria s’adquireix en forma 

de tubs i  productes d’extrusió (barres) de diferents perfils comercials.  Aquesta mena de 

materials es mecanitzen directament als torns. Amb tot, hi ha una part considerable de les 

mecanitzacions que parteixen de pre-formes que es compren parcialment mecanitzades, bé 

per la dificultat de trobar les mides especificades dins el mercat, bé per que el producte final 

incorpora estampacions o processos que és rendible realitzar abans de la mecanització 

pròpiament dita.  En la majoria de casos aquests materials es mecanitzen directament als 

centres de mecanitzat. 

El material de barra es pot agrupar en tres grans grups: metalls fèrrics, metalls no fèrrics i 

plàstics.  

§ Metalls Fèrrics 

En sentit estricte, un acer és una aleació de ferro i carboni amb menys d’un 2.1% de carboni, no 

obstant, a la indústria hom anomena  acers a les aleacions fèrriques que contenen carboni.  La 

diferència entre els aliatges rau en la seva composició química, estructura de cel· la unitària, 

inclusions, grandària de gra i fases en dissolució que determinen les seves propietats. Donada 

la complexitat del diagrama ferro-carboni i la diversitat de l’elements aleants i tractaments 

tèrmics el ventall de possibilitat és enorme. De l’extensa família dels acers, a Blamar es treballa 

amb un grup reduï t de qualitats i perfils comercials.   

Acers al Carboni: són aquells que contenen un percentatge de carboni inferior al 0.3%. A 

Blamar, s’utilitzen el F-111 i el F-114. Tradicionalment han estat els materials més consumits, ja 

que són materials econòmics, aptes per a la majoria d’aplicacions generals. Admeten els 

recobriments i tractaments químics habituals (niquelat, zincat i pavonat). Actualment, el mercat 

ha incorporat un seguit més competitives per a certes aplicacions i poc a poc van perdent 

l’hegemonia. 

§ F-111: És un acer de baix contingut en carboni i fàcil mecanització adequat per a 

fabricar peces de maquinària amb resistències d’entre 25 i 40 MPa, que exigeixin 

bona ductilitat i tenacitat. Admet molt bé la soldadura i l’embotiment o plegat i es 
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pot fer servir com acer de cementació.  

§ F-114:  Fàcil de mecanitzar, és idoni per a fabricar peces de maquinària amb 

resistència entre 70 i 90 Mpa, tals com eixos, cargols, separadors, etc.  

 

La taula 1.1. mostra les composicions dels acers de baix contingut en carboni 

 

Nom 
Comercial UNE AISI/SAE DIN C Mn Si P S 

F111 F1110 FE 510 C ST 52 0,10-0,2 0,15-0,30 0,3-0,5 0,05 màx. 0,05 màx. 
F114 F1140 1045 C45 0,2-0,3 0,15-0,30 0,4-0,7 0,05 màx. 0,05 màx. 

Taula 1.1 Composició dels Acers al Carboni 

Acers Aleats de Gran Resistència: són principalment el F125 i el F131.  

§ F-125:  Aquest material s’utilitza per a fabricar peces de gruix reduï t que se 

sotmetran a grans esforços de fatiga. Admet el templat per inducció i la soldadura.  

§ F-131: És el material ideal per a fabricar rodaments, anells, boles, rodets, cilindres i 

casquillos, i tota mena de peces sotmeses a desgast intens.  

 

Nom 
Comú UNE AISI/SAE DIN C Si Mn Cr Mo V P(màx) S (màx.) 
F125 F1250 4135-4137 34CrMo4 0,3-0,4 0,10-0,35 0,4-0,7 2,5-3,5 0,4-0,6  0,04 0,04 

F131 F1140 1045 C45 
0,95-
1,20 0,10-0,35 0,4 màx. 1,4-1,80  0,20-0,30 0,04 0,04 

Taula 1.2. Composició dels Acers de Gran Resistència  

Acers per a la Cementació: S’apliquen a la fabricació de peces de gran responsabilitat. Tenen 

una tenacitat elevada i una resistència al nucli de 80 a 120 Mpa, després de cementats i 

templats. S’utilitzen per a la fabricació d’engranatges, etc. 

 

Nom Comú UNE C Mn Si Cr Ni Mo 
F154   0,13 0,45 0,25 0,65 2,9   
F155 F1550 0,15-0,21 06-0,9 màx. 0,4 0,9-1,2   0,15-0,25 

Taula 1.3. Composició dels Acers per a la Cementació  

Acers de Fàcil Mecanització: són els F211 i F212. El contingut en níquel els fa fàcils de 

mecanitzar, per la qual cosa són apropiats per a fabricacions de poca responsabilitat. La 

diferència entre ells rau en què el F212 conté plom i és més tou que el F211. Poden contenir 

seleni, i en aquest cas, se’ls designa amb el terme comercial “foral”..La taula 1.4 en mostra les 

composicions. 
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Nom Comú UNE AISI/SAE DIN C Si Mn P S Pb 

F211 F2111 1213 9SMn28 <0,14 <0,05 0,9-1,3 <0,11 0,27-0,33   

F212 F2112 12L13 9SMnPb28 <0,14 <0,05 0,9-1,3 <0,11 0,27-0,33 0,2-0,35 

Taula 1.4.Composició dels Acers de Fàcil Maquinabilitat 

Acers Inoxidables: Són els acers que contenen més d’un 11-12% de crom la qual cosa els fa 

especialment resistents a la corrosió superficial. Són més durs que els acers al carboni. A 

Blamar es treballen tres qualitats:  

§ AISI303: conté un 17-19.5 % de crom.  No tolera la soldadura.  

§ AISI304: conté un 17-19.0 % de crom. Es distingeix de l’AISI 303 en què  no conté 

coure i el percentatge de sofre és significativament menor, la qual cosa  el fa 

soldable.  

§ AISI316: És l’inoxidable més car dels tres i presenta millor resistència a la corrosió 

en un ampli espectre d’aplicacions. Els clients el demanen per a aplicacions 

especials. 

 

Nom 

Comú UNE 

AISI/SA

E DIN c Si Mn P S N Cr Mo Ni 

AISI 303 F-3508 303 X10CrNiS18-9 <0,1 <1,00 <2,00 <0,045 0,15-0,35 <0,11 17-19   8-10 

AISI 304 F-3504 304 X4CrNi18-10 <0,07 <1,00 <2,00 <0,045 <0,015 <0,11 17-19,5   8-10,5 

AISI 316 F-3534 316 X4CrNiMo17-12-2 <0,07 <1,00 <2,00 <0,045 <0,015 <0,11 16,5-18,5 2-2,5 8-10 

Taula 1.5. Composició dels Acers Inoxidables 

§ Metalls no Fèrrics 

A banda dels acers, a Blamar es mecanitzen altres tipus de materials, sobretot, alumini, llautó, 

bronze i vasla.  

§ Alumini 

L’àtom d’alumini té configuració electrònica 1s2 2s2 2p6  3s2 3p1. Per tant, manté un nucli 

fortament unit i tres electrons de valència que reaccionen fàcilment, la qual cosa dóna lloc a un 

metall lleuger, reactiu i molt bon conductor.  La seva estructura segueix una cel· la unitària FCC 

que permet lliscament en vàries direccions {1 1 1} i <1 1 0> i que fa que el metall sigui dúctil i 

fàcilment conformable. L’alumini presenta un límit de fatiga baix i no definit clarament, per tant la 

falla es pot presentar a esforços baixos.  

Tot i que es pot treballar pur (conegut comercialment com “alpur”), generalment es fan servir 

elements aleants que en modifiquen les propietats millorant-lo per a certes aplicacions.  

Les aleacions d’alumini són lleugeres, d’excel· lent conductivitat elèctrica i amb bona resistència 
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a la corrosió. Tot i que poden millorar molt la resistència de l’alumini pur, la majoria són toves, 

comparades amb els acers i no suporten bé el desgast per abrasió en moltes condicions.  

Es classifiquen en dos grans tipus: aleacions de fundició i aleacions de forja, a Blamar s’empren 

només aleacions de forja. Les més comunes (pel nom comercial) són alumini cobral, simagal, 

magnal i zincal, A Blamar es treballa fonamentalment amb dues de molt dures: alumini simagal i 

alumini cobral. Les aleacions d’alumini es designen seguint un codi de quatre dígits. El primer, 

“a”, representa el grup de l’aleació segons l’element aleant principal (hi ha 8 grups). El segon, 

“b”, designa les modificacions que s’han efectuat a les aleacions, els tercer i quart ,“c” i “d”, 

serveixen per a numerar les aleacions. A Blamar es treballa amb dues aleacions: 2024 i 6082. 

L’aleació 2024, coneguda comercialment com “alumini cobral”, té el coure com a element 

d’addició principal en un percentatge de 4%, i està tractada tèrmicament (posta en solució, 

templat i maduració natural). És una aleació de dues fases endurida per envelliment, on la fase 

formada pel precipitat d’alumini i coure aporta duresa i fragilitat, aconseguint una aleació més 

resistent mecànicament que l’acer dolç. Aquest alumini presenta una viruta molt fragmentada i 

una bona resistència a la calor en comparació a la resta d’aluminis. Per contra, no és 

anoditzable i no pot ser soldada per tècniques convencionals (sí mitjançant soldadura per feix 

d’electrons). La formació d’òxids de coure fa que presenti una resistència a la corrosió inferior a 

la d’altres aleacions d’alumini. 

L’aleació 6082, coneguda com a “alumini simagal” té el silici i el magnesi com a principals 

elements aleats. Es tracta també d’una aleació amb estrucutra de dues fases, en la qual el silici 

i el magnesi combinats, aporten a l’alumini bones propietats anticorrosives i una resistència a la 

tracció similar a la de l’acer dolç. S’adquireix en qualitat anoditzable, 

§ Llautó 

El llautó és una aleació de coure i zinc amb menys d’un 40% de zinc. L’estructura de la cel· la 

unitària és FCC, l’addició de zinc com a solució sòlida en la matriu coure incrementa les 

propietats mecàniques del llautó; tant la resistència mecànica com la elongació a rotura, fent-lo 

dúctil i fàcil de mecanitzar. Amb tot, no pot competir en resistència amb els acers. Els llautons 

tenen bona conductivitat tèrmica i elèctrica i són resistents a la corrosió. El coure que conté el fa 

un material car i incrementar la proporció de zinc el fa més econòmic. No obstant, els materials 

amb més del 35% de zinc presenten una fase sòlida â que tot i que fa més resistent el material 

el fa susceptible de corrosió per dissolució selectiva. A Blamar es treballa amb llautó groc, 

format per un 65% de coure i un 35% de zinc.  

§ Bronze 

 En sentit estricte els bronzes són aleacions de coure i estany. En sentit més ampli es 

denominen bronzes les aleacions de coure i un altre metall, a excepció del zinc. A Blamar el 
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bronze és l’aleació de coure i estany SAE-62.  Es tracta d’una aleació antifricció de gran 

resistència al desgast, dura, resistent a l’atac químic i a la corrosió ambiental, resisteix 

pressions d’aigua, fins i tot amb aigua salada. És adequat per a peces que requereixen un 

bronze fi i estable, com corones, cargols, elements de maquinària de servei pesant i baixes 

velocitats, en instal· lacions d’enginys sucrers, plantes de refinació i en general en sistemes de 

gas o aigua a pressió. Per aquesta raó és adient per aplicacions com les peces de la maquinària 

de les cafeteres. La taula 1.6. mostra la seva composició.  

 

Cu Sn Pb Zn Ni Fe P 
86-89 % 9-11 % 0,30% 01-03% 1% 0,15% 0,05% 

Taula 1.6. composició del Bronze 

§ Vasla:  

Vasla és el nom comercial d’un tipus de barra d’acer o acer inoxidable, rectificada i cromada. A 

Blamar s’utilitza vasla d’acer F-114 amb un recobriment de crom microsulfurat de 25 ìm de 

gruix i una rugositat màxima de 0.2 ì m 

§ Plàstics  

Tot i que el consum de plàstics és més baix que el de materials metàl· lics la diversitat és cada 

vegada més gran. Actualment es mecanitzen peces de polietilè d’alta densitat, polipropilè: 

isotàctic, niló (en diferents formes comercials) i PVC (sense plastificants). 

Els materials descrits anteriorment es comercialitzen en forma de barra massissa de secció 

circular. Al mercat també s’hi troben altres perfils com són els tubulars i les varilles roscades. 

Al mercal s’hi troben perfils tubulars de diversos materials amb un ventall reduï t de mides. 

Aquesta restricció limita el seu ús a aplicacions molt específiques. Amb tot, a Blamar s’utilitza 

tub ducal (acer F-111), tub d’alumini, tub d’acer inoxidable (AISI 304 I AISI 316), tub de coure, tub 

de llautó  i tub de soldadura (norma ISO R-65 L-II DIN 2440-UNE 19043). Per a materials de 

ferro i inoxidable, el mercat ofereix varilles ja roscades a diferents mètriques estàndard. 

§ Preformes de Materials 

A banda del material de barra es mecanitzen materials sobre els que ja s’ha realitzat alguna 

transformació mecànica i que es compren per unitats. Solen ser d’ús específic per a una 

fabricació i el seu cost, tret de reduï des excepcions, és notablement major que el de la resta de 

materials. Exemples de materials discrets són brides, politges, material d’estampa, talls de 

material, etc. 
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§ Propietats dels Materials que afecten la Maquinabilitat 

 

BHN 

Material 

Resistència a 
tracció 

kg/mm2 

Límit 
fluència 
kg/mm2 

Elongació 
% 

(duresa 
Brunell) 

Velocitat 
avenç 

(mm/min) 
Acers             

AISI-SAE UNE           
1015 F111 51 43 22 150 35-68 
1040 F114 64 53 18 195 35-68 

4140/052100 F125/F131 94 65 20  269 21-40 
* F154/F155 100-140    20    21-40 

1213/1108 F211/F211 70-85 171  20    21-40 
AISI 303 3508 65 31 60 82 30-45 
AISI 304 3504 65 31 60 82 30-45 
AISI 316L 3533 60 31 57 81 30-45 
aluminis ASTM           

AL 6082 32-35 29-31 10 95-100 80-120 
  AL 2024 46 32 19 120 80-120 

Altres             
  Llautó     54 30    90-215 

461 Bronze 45 20 30 70 90-215 
  Vasla         20-35 
  Plàstics   19  30    60-180 

Taula 1.7. Font: Catàlegs de proveï dors i registre de materials de Blamar 

§ Perfils Comercials dels Materials 

 

PERFILS 
COMERCIALS dimensions en mm 

  Exagonal Quadrat Passamà Rodó 
F111 Exa. entre 8 i 75 Costat entre 6 i 80 costats entre 10 i 150 dia. entre 4 i 200 
F114* Exa. entre 8 i 30 Costat entre 10 i 50 costats entre 6 i 40 dia. entre 5 i 200 

F211/F212 Exa. entre 8 i 80 Costat entre 6 i 80 * dia. entre 4 i 90 
F125 * * * dia. entre 8 i 80 
F131 * * * dia. entre 25 i 30 
F154 * * * dia. entre 20 i 60 
F155 * * * dia. entre 12 i 70 
F521 * costat 25 costats entre 3,5 i 110 dia. entre 30 i 35 

Ferro Colat * * * dia. entre 25 i 140
AISI 303 Exa. entre 8 i 46 * * dia. entre 3,5 i 85 
AISI 304 * costat entre 6 i 80 Costats entre 5 i 150 dia. entre 6 i 160 
AISI 316 Exa. Entre 55 I 60     dia. entre 80 i 200

Alumini 6082   costat entre 15 i 50 costats entre 15 i 60 dia. Entre 12 i 180
Alumini 2023       dia. Entre 60 i 220

Bronze       dia. Entre 15 i 65 

Taula 1.8. Font: Catàlegs de proveï dors i registre de materials de Blamar 
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§ Taula 3. Preu dels Materials Comuns 

En mitjana, el preu del material sobre el cost total d’una peça és, aproximadament, d’un 12%. 

No obstant, hi ha notables excepcions que cal tenir en consideració a l’hora d’assignar preu a 

una referència. A la taula 3 s’indiquen els preus mitjans dels materials de més consum. 

  

€/kg  Acers 
Acers 

Inoxidables Alumini  Llautó  Bronze BP Plàstics 
 

Varilla 
 

Vasla 

2001 0,63 2,61 3,70 1,40 3,39 0,86 3,36 6,33 5,48 
2002 0,75 2,79 3,52 2,45 3,44 0,90 3,07 7,01 7,23 
2003 0,74 1,59 2,59 1,80 3,16 0,86 3,94 2,41 3,95 

Taula 1.8. Dades cedides per Blamar 
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2. Inventaris de Maquinària 

2.1. Inventari de Maquinària de Blamar 

§ Secció de Torns de Control Numèric en Barra 

Les màquines que la formen es troben a Blamar. Són cinc torns de control numèric de diferents 

models i grandària de bancada, i globalment, admeten diàmetres de barra d’entre 6 i 60 mm. 

Estan equipats amb carregador de barra, la qual cosa permet alimentar-los directament amb 

barres de material, sense necessitat de mantenir un operari constantment a peu de màquina.  

 

Codi Marca Model 

CNB0
1 

DANOBAT 65 

CNB0
2 

DANOBAT 45 

CNB0
3 

MITESA 42 

CNB0
4 

MITESA 50 ZPS 

CNB0
5 

MUPEN 42 ZPS 

Taula 2.1. Maquinària de la secció CNB 

§ Secció de Torns de Control Numèric en Plat 

La maquinària d’aquesta secció consisteix en sis torns de control numèric, amb dispositiu de 

plat frontal. Aquest dispositu fa les màquines més versàtils a costa de treballar peça a peça 

mantenint un operari a peu de màquina constantment. 

 

Codi Marca Model 
CNP01 LEALDE TCN-10 
CNP02 DANOBAT TC-65 
CNP03 MITESA ZPS 10 
CNP04 JOHNFORD TC- 20 
CNP05 DANOBAT TC-35 
CNP06 MITESA ZPS 50 
Taula 2.2. Maquinària de la secció CNP 

§ Secció d’Acabats 
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Està formada per les màquines que realitzen tasques auxiliars i d’acabats; com són taladres, 

cintes, esmeril· ladores, plegadores, roscadores, etc. La seva maquinària es molt diversa i es 

troba dispersa pels tres tallers mecànics. Una part de les màquines lleugeres és mòbil (sobre 

rodes) per poder ser desplaçada a prop dels torns, fressadores, i centres de mecanitzat, de 

manera que els operaris que estiguin treballant en fabricacions de temps per peça superior als 

cinc minuts puguin realitzar algunes tasques d’acabats 
 

Màquina Quantitat Marca 
Taladradora 1 IBARMIA 
Laminadora 1 SENY 

Raspalladora 1 SM 
Taladre de columna 1 IBARMIA 

Taladre de Sobretaula 1 ERLO 
Taladre de columna 1 IBARMIA 

Taladre de Sobretaula 2 ERLO 
Roscadora 1 ERLO 
Roscadora 1 ERLO 
Laminadora 1 SENY 

Màquines Auxiliars Vàries * 
Taula A2.3. Maquinària de la secció ACB 

§ Secció Serra 

Compta amb una serra de cinta de control numèric i una tronçadora de disc.  

 
Màquina Codi Marca Model 
Serra SER0

1 
DANOBAT UNIZ 

Tronçador
a 

SER0
3 

LECO CM-12 

Taula A2.4. Maquinària de la secció SER 

§ Secció de Torn Automàtic en Barra (TAB) 

La secció de TAB està formada per cinc  5 torns automàtics amb carregador de barra marca 

Teixidó. Es tracta de màquines antigues que un diàmetre de canya de fins a 7 mm, 

conseqüentment es operacions poden dur a terme són  molt limitades i s’utilitzen per a la 

fabricacions espefíques de borns, espàrrecs, de toleràncies poc exigents que provenen d’antuvi. 

  

2.1.  Inventari de Maquinària de MM 

La maquinària de MM permet realitzar les operacions de mecanitzat més freqüents. Compta 

amb 10 centres de mecanitzat de control numèric, quatre fressadores, un torn revólver, un torn 
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cilíndric, taladres i màquines d’acabats. 

 

Màquina Quantitat Marca Model 
Centre de Mecanitzat 2 ANAYAC ANAYAK-MATIC 10 CNC 
Centre de Mecanitzat 5 KONDIA HS 1000 
Centre de Mecanitzat 2 KITAMURA YASNAK 
Centre de Mecanitzat 1 DECKEL MAHO MAHO DMC 100 V hi-dyn 

Fresadora 1 LAGUN FTVI 
Fresadora 1 FEXAC UM 

Torn Revòlver 1 UNIZ TR-22 
Torn Cilíndric 1 PINACHO S-90 
Taladradora 3 IBARMIA TM-25 
Laminadora 1 IZPE ASC-10 
Roscadora 1 ROSCAMAT  

Braç de Roscar 1 ROSCAMAT RH M4-M36 
Taladres de Sobretaula 3 ERLO TC-32 

Maquines auxiliars d’acabats 1 vàries * 
Taula A2.5. Maquinària de Meca-munt 

2.2.  Inventari de Maquinària de Promaq 

A Promaq es realitzen les operacions de soldat i els acabats que requereixen una tasca manual. 

A més, posseeix una serra de cinta, una fressadora, un torn cilíndric i una plegadora 

 

Màquina Quantita
t 

Marca Model 

Fresadora 1 FEXAC UER 
Serra de Cinta 1 UNIZ  SCP 

800 
Plegadora 1 COLLY 1703 

Equip de Soldadura 2 * * 
Maquines auxiliars 

d’acabats 
1 * * 

Torn Cilíndric 1 CELTI
C 

20 

Taula A2.6. Maquinària de la secció PROMAQ 
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3. Operacions de Mecanitzat 

En aquest apartat es descriuen alguns dels aspectes bàsics de les transformacions mecàniques 

que es duen a terme a Blamar. 

3.1. Descripció Básica de les Operacions de Mecanitzat 

La forma de la peça és el factor que més pesa en decidir el procés de mecanitzat. Blamar 

treballa amb peces de tot tipus de formes (cilíndriques, esfèriques, quadrades, ovalades, 

rectangulars, amb inclinacions o conicitats) si bé algunes són més freqüents que altres. Una 

mateixa forma pot aconseguir-se mitjançant diferents processos, la tria del més adequat 

dependrà de la quantitat de peces a fabricar, la recurrència de la fabricació i d’altres aspectes 

En aquest apartat es relaten els aspectes bàsics de les transformacions mecàniques que tenen 

lloc a Blamar per tal d’aconseguir les especificacions del client. La norma DIN 8580 classifica 

els processos tecnològics per a la obtenció de peces en brut.  Atenent a aquesta norma s’han 

llistat els processos de transformació que ofereix Blamar. L’esquema es mostra a la figura 3.1 

Tornejat

Punxonat

Disminució d'una Cohesió

Asserrat

Refremtat

Ranurat

Roscat

Tronçat

Filetejat, 
laminat

Mandrinat

Taladrat

Escariat

Raspallat

Mortajat

Brotxat

Fressat

Dentat

Entallat

Rectificat

Brunyit, 
lapejat

Afilat, Polit

Netejat

Desmuntat

Arrencat de partícules

Arrencat 
de viruta

 
Fig. 3.1. Esquema de Transformacions Mecàniques 
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§ Transformacions mecàniques per a la disminució d’una cohesió 

La immensa majoria de les transformacions que disminueixen la cohesió impliquen arrencada 

de viruta. L’excepció és el punxonat (tall d’una txapa aplicant una força a un punxó contra una 

matriu tots dos amb la forma del forat o peça) .A continuació es mostra una breu descripció de 

les transformacions que impliquen Arrencada de viruta 

§ Asserrat 

 
Fig. 3.2. Asserrat 

Es tracta del tall d’un pla d’una 

superfíciel 

§ Tornejat 

 

 
Fig. 3.3. Tornejat 

consisteix a perfilar la peça 

fent-la girar al voltant d’un eix 

sòlid de revolució.  Du 

associades les operacions de 

cilindrat, refremtat, ranurat, 

tronçat, roscat, filetejat, 

mandrinat i perfils i còpies en 

rodó 

§ Taladrat, avellanat 

 
Fig. 3.4. Taladrat, avellanat 

amb aquesta operació es crea un 

forat a la peça. Hi ha diferents 

modalitats, segons es faci girar la 

broca o la peça 

§ Escariat, mandrinat 

 
Fig. 3.5. Escariat, Mandrinat 

es tracta d’un cilindrat interior de precisió que permet assolir 

tolerances estretes als taladrats. La peça es manté 

estacionària mentre una cinta tallant multi-dentada es mou a 

través de la superfície. Cada dent de la cinta talla 

progressivament a més profunditat 
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§ Llimat  

 
Fig. 3.6. Llimat 

La peça es manté fixa i s’arrenca viruta 

horitzontalment. 

§ Raspallat i Aplanat 

 
Fig. 3.7. Raspatllat 

s’arrenca viruta en dues 

direccions 

§ Mortajat 

 
Fig. 3.8. Mortajat 

consisteix en arrencar viruta verticalment, per tal d’obtenir ranures 

longitudinals i dentats. 

§ Brotxat 

 
Fig. 3.9. Brotxat 

es transforma el perfil d’una peça repassant un forat cilíndric o una superfície 

exterior amb una brotxa (eina de fils escalonats) 

§ Fressat 

 
Fig. 3.10. Fressat 

es tracta d’arrencar 

viruta d’una peça 

mitjançant una eina de 

cantells múltiples. 
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§ Dentat 

 
Fig. 3.11. Dentat 

És la fabricació de dents d’engranatges 

§ Entallat: es tracta de realitzar entalles sobre una superfície. 

§ Roscat:  capacitat de fer rosques.  

Hi ha una sèrie d’operacions que representen el despreniment de petites quantitats de material, 

com el rectificat, el brunyit, el lapejat l’afilat i el polit.  

§ Rectificat 

 
Fig. 3.12. Rectificat 

Es corregeix amb precisió una superfície 

mitjançant una mola 

§ Brunyit, lapejat, afilat i polit:  

 
Fig. 3.13. Brunyit 

mitjançant abrassius es repassa una superfície de 

gra fi. 

 

§ Transformacions que representen l’Increment d’una cohesió: Són totes aquelles 

operacions  de les quals en resulta una agregació. Les més representatives són:  

§ Incrustat o estacat: és el cas de pivots, topalls, que formen part de conjunts muntats.  

§ Plegat i rematxat: moltes formes corbes s’aconsegueixen mitjançant plegat en premsa. 

§ Soldat: consisteix en unir dues superficies aplicant-hi pressió i calor  
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3.2. Assignació de tipus d’ operacions a centres de treball 

Una forma de peça pot aconseguir-se mitjançant diferents seqüències d’operacions. Al seu torn, 

a la majoria de casos, una mateixa operació pot realitzar-se en diversos centres de treball (el 

roscat d’un forat, es pot realitzar en un torn de control numèric, a una roscadora o bé a un 

centre de mecanitzat). A la taula A3.1 s’indica els tipus de centres de treball on es realitzen les 

operacions de mecanitzat més freqüents, expressant les coincidències 

 

OPER/CENTRE ACB CM CNB CNP EXT FR SER SOLD TAB TC TR 
ASSERRAT       X     
BRUNYIT X           
DENTAT     X       

ENTALLAT     X       
ESCARIAT X           
FILETEJAT  X X X       X 
FRESSAT  X    X      

GRAFIL· LAT X           
LAMINAT X X X X       X 
LAPEJAT X           

MANDRINAT X           
MARCAT X    X       

POLIT X    X       
PUNXONAT   X X        
RECTIFICAT     X       
REFREMTAT X X X       X X 

ROSCAT X X X X        
SOLDAT        X    

TORNEJAT   X X     X X X 
TRONÇAT   X    X     

Taula 3.1. Assignació de tipus d’ operacions a centres de treball 
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4. Processos de Niquelat i Zincat 

En aquest apartat es descriuen alguns aspectes dels processos de Niquelat i Zincat 

§ Descripció General dels Galvanitzats 

Els processos de galvanitzat consisteixen en la deposició d’un fi recobriment de metall sobre 

una altra superfície metàl· lica amb finalitat protectora o decorativa. La superfície ha de ser 

conductora i constitueix el càtode d’una superfície electrolítica. L’ànode és un material inert, 

conductor que serveix com a suport del corrent. El bany està format per un electròlit  a base de 

sals dels metalls que s’han de dipositar.   

§ Mecanisme de la Deposició de Metalls 

La deposició dels metalls és un procés d’equilibri entre el metall i l’electròlit. Durant la deposició, 

els ions metàl· lics de l’electròlit s’agrupen a la superfície del metall (càtode) i hi queden atrets 

electrostàticament formant una doble capa. Des d’aquesta capa, els electrons han de penetrar 

dins la xarxa cristal· lina. Alhora, alguns ions perden els electrons i es coordinen amb molècules 

d’aigua mantenint l’equilibri. La reacció red-ox que expressa l’equilibri s’escriu de la següent 

manera: 

Me*nM n ⇔+ −+   (eq. 4.1) 

Assolit l’equilibri es crea un corrent d’intercanvi que es pot veure afectat dramàticament per la 

presència d’impureses. A la figura 4.1 es mostra un diagrama del mecanisme de deposició.  

 
Fig. 4.1. esquema de deposició d’un metall sobre un electrode 

§ Reaccions de deposició del metall 

MenM n ⇔+ −+ *  (eq. 4.2) 

Les reaccions de deposició segueixen les lleis generals de l’electròlisi. Conseqüentment el 

número d’electrons dipositats és proporcional a la intensitat del corrent elèctric aplicat. Cada 

mol de substància diposita requereix 96.500 C (constant de Faraday). En termes de potencial 
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s’expressa a través de l’equació de Nernst. 

 

a 25ºC    (eq. 

4.3) 

 

Durant la deposició tenen lloc altres processos paral· lels que cal tenir en consideració, com 

són la polarització, les sobretensions, passivacions i formació de complexos i precipitats. 

§ Polarització 

Durant la deposició, el metall forma part del càtode d’una cel· la electroquímica i el seu potencial 

en contacte amb el bany canvia en funció del temps i la densitat de corrent que s’apliqui. Al 

canvi de potencial respecte l’equilibri en funció de la densitat de corrent se’l denomina 

polarització. Així, es necessita un sobrevoltatge extern per a desplaçar l’equilibri accelerant la 

reacció de deposició i desaccelerant la reacció de l’ànode.  En augmentar el potencial, en aquest 

augmentant la intensitat de corrent, fa disminuir l’eficàcia de la deposició i la qualitat del bany, 

atès que la xarxa metàl· lica del recobriment disposa de menys temps per formar-se. 

4.1. Activació de la Reacció . Potencial de Tafel 

L’energia necessària per a la reacció catòdica consisteix en l’energia que cal aportar als ions per 

a què traspassin la barrera de la capa d’intercanvi i passin a formar part de la xarxa metàl· lica 

del metall.  Aquesta energia es quantifica mitjançant l’equació de Tafel (eq.5.4). 

 







β
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i
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T*R
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  (eq. 4.4) 

on i0 és el corrent d’intercanvi,  z el número d’electrons intercanviats a la deposició (no a la 

reacció), generalment 1 fins i tot per a metalls polivalents; â és el factor de simetria, el qual es 

pren normalment 0.5; -á0 és la part de la polarització que realenteix la disminució de l’ànode, 

habitualment 0.5; i, finalment, á0 és la part de la polarització que accelera la reacció de 

deposició, i que normalment hom pren 1.5. 

4.2. Influència de la Concentració en la Polarització 

El transport de massa no és suficient per a la reposició d’ions a la doble capa, així, quan ha 

transcorregut la reacció de deposició durant un temps finit, la concentració d’ions a la doble 

capa disminueix. En aquestes condicions, el potencial que ha calgut aplicar per a què els 
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electrons traspassessin la barrera de la doble capa es quantifica amb l’equació 5.5. 
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c
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F*n
T*R E

conc

  (eq. 4.5) 

4.3. Polarització Total 

És un concepte experimental basat en el símil elèctric. Es defineix la resistència total Rbany com 

la resistència equivalent del sistema al pas de corrent. De la mateixa manera es  defineix la 

polarització total com el potencial total que cal aplicar per tal de mantenir un corrent estacionari 

a un tanc de plating. En definitiva, és el potencial que s’ha d’aplicar a la instal· lació i ve 

especificat pel proveï dor. 

§ Formació de Complexos 

La formació de complexos redueix l’activitat dels ions de metall en dissolució, ja que els 

complexos estableixen amb aquests equilibris de la forma 

pqn
q

pn MXXqM ** −−+ ⇔+
  (eq. 4.6) 

on q és el número de coordinació del compleix i p la càrrega associada. La constant d’equilibri 
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 (eq. 4.7) 

§ Solubilitat de Complexos 

Molts dels complexos que formen durant els processos de zincat i niquelat són substàncies 

insolubles. En funció del PH i de les seves concentracions alguns d’ells precipiten. Aquest fet té 

una doble vessant. D’una banda, els complexes que contenen ions del metall a dipositar 

precipiten “enduent-se” ions del metall a dipositar i disminueixen el rendiment del bany. De 

l’altra, els complexes formats per impureses permeten la purificació selectiva del bany.  Això és 

particularment útil per descontaminar el bany de metalls pesants.  

§ Sobretensió d’Hidrogen 

Si el potencial de H2 al bany és més elevat que el del metall que es vol dipositar es dipositarà 

hidrogen i no el metall. El potencial estàndard l’hidrogen gasós és de 0.00 V a una pressió 

d’hidrogen d’1 atm.  
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−+ +⇔ eHH 22 2  (25ª C)  (eq. 4.8) 



Millora de la Gestió de la Producció i dels Residus per al Grup Blamar Pág. 21 

 

 

El potencial de H2 del bany ve determinat pel PH. A un bany Watts el PH és 3.5 i el potencial de 

l’hidrogen en dissolució seria: 

103.0)5.3(*
2
059.0

2
−=−+=HE

 V  (eq. 4.9) 

davant del potencial de Ni, que seria (ignorant reaccions paràsites) 

21.0)45.5log(*
2
059.0

23.0 −=+−=NiE
V  (eq. 4.10) 

En aquestes condicions, seria previsible que el níquel no es diposités. Afortunadament, les 

impureses i la naturalesa del càtode fan que l’hidrogen es trobi amb certes barreres per 

dipositar-se i que el seu potencial incrementi. Aquest efecte es coneix com a sobretensió 

d’hidrogen i és mesurat experimentalment, per a banys de níquel i zinc és de l’ordre d’1 V. 

§ Influència del PH. 

El PH controla la composició del bany, el potencial d’hidrogen, la formació i solubilitat dels 

complexos, les eficiències de càtode i ànode per a adsorbir additius, etc.Així, la hidròlisi de l’aigua 

que pot tenir lloc a l’ànode serà diferent en banys àcids i bàsics.  

Als ànodes àcids (Ni) tindrà la següent forma 

−+ ++⇔ eHOOH 442 22   (eq. 4.11) 

Als ànodes bàsics (Zn) serà:  

−− ++⇔ eOHOOH 424 22  (eq. 4.12) 

D’altra banda al càtode  

22 2222 HOHeOH +⇔+ −−

  (eq. 4.13) 

§ Temperatura 

La temperatura influeix directament o indirecta en tots els aspectes de la deposició: velocitat de 

reacció, variació de la difusió dels ions, la solubilitat i conductivitat del bany. El valor òptim ve 

indicat pel proveï dor i es determina experimentalment. 

§ Tipus de Corrent 
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En general es necessita corrent continu, però el rectificador que es necessitaria encareix el 

procés i es prefereix utilitzar rectificadors a base de metalls semiconductors. 

§ Transport de Massa 

Els fenòmens de massa que intervenen al llarg del procés influeixen a la quantitat de metall 

dipositat per unitat de temps. A la pràctica no es quantifiquen individualment i s’utilitza el símil 

elèctric per agrupar les resistències al transport derivades de cada etapa en una magnitud 

coneguda com a resistència del bany al pas de corrent que el proveï dor del bany s’encarrega 

de mesurar. En aquest subapartat es descriuen breument aquests fenòmens per enriquir el 

coneixement del procés per part del lector.Existeixen tres fenòmens de transport de massa.  

1. Atracció entre càrregues de l’ànode cap al càtode: determinada pel número de 

transport t que representa la fracció de metall dipositat per migració per aquest fet. 

2. Convecció: consisteix en el trànsit d’ions a causa del moviment de la solució o 

l’elèctrode.  Existeixen dos tipus principals de convecció: natural i forçada. 

a) convecció natural: És producte de les reaccions red-ox. A prop del càtode els 

ions guanyen electrons i es dipositen ocasionant que la solució esdevingui menys 

densa en ions i es produeixi una divisió descendent de l’electròlit. De forma 

oposada, a l’ànode el metall perd electrons i forma ions que passen a formar part 

de la dissolució que guanya electròlits. Aquesta divisió de càrrega de l’electròlit 

ocasiona el moviment dels ions en dissolució.   

b) convecció forçada: La convecció forçada consisteix en promoure el moviment 

de la dissolució mitjançant agitació. 

c) Difusió 

La difusió és el moviment d’ions o molècules neutres a través d’una solució en resposta a una 

diferència de concentració i és conseqüència del moviment molecular. 

Tot i que la convecció aporta ions frescos a les proximitats de l’electrode,  just a la superfície del 

mateix les forces de fricció entre el metall i la solució retarden el gradient del fluid, fent el 

fenomen de convecció negligible. En aquest aquest punt l’aport d’electrons ve donat per difusió. 

La regió propera a l’electròde on la concentració de l’espècie iònica és diferent de la del fluid es 

coneix com a capa de difusió. El seu límit és arbitrari, però per convenció s’estableix una 

diferència de concentracions de l’1%.  

La difusió ve controlada per la següent equació de transport: 

( )
N

CCD
Y
C i

∂
−

=
∂
∂ 0*

  (eq. 4.14) 
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on ∂N és el gruix efectiu de la capa o gruix de Nerst. Si s’incrementa l’agitació disminueix el gruix 

efectiu. Els valors típics de ∂N són 0.2 mm en absència d’agitació i 0.0145 amb elèctrode 

rotatori. Per molt petit que sigui ∂N sempre serà major que el gruix de la doble capa elèctrica on 

es té lloc el bescanvi d’electrons (de l’ordre de 10
0

A ). 

D és el coeficient de difusió, propi de cada espècie de la dissolució.  

§ Procés general de galvanitzat 

La majoria de processos de galvanitzat segueixen el procés general que descriu la figura 4.2. 

Així hi ha una sèrie de processos previs a la deposició, com són els tractaments mecànics, el 

desgreix i el decapatge; el procés pròpiament d’electròlisi i uns tractaments posteriors que 

eliminen les restes del bany o modifiquen el recobriment fent-lo més atractiu. 

 
Fig. 4.2.Procés Generals de Galvanitzat 

§ Processos previs a la deposició 

Abans de sotmetre la peça a la deposició convé una inspecció de la superfície a tractar per 

detectar-ne brutícia, rugositats i defectes que puguin impedir una bona adherència. Si la 

superfície no es troba en bones condicions es pot recórrer a tractaments mecànics (e.g. polit, 

neteja mecànica) per reparar-la. 

Un  cop l’estat de la superfície és adient, és necessari preparar-la per a la deposició, eliminant-

ne els òxids i greixos residuals dels processos de mecanització . Els mètodes més freqüents 

són desgreixatge amb dissolvents orgànics, decapatge àcid i la neteja amb àlcalis.  

§ Procés de Deposició 

Hi ha una sèrie d’elements comuns als processos de niquelat i zincat als quals es fa referència 

seguidament.  

Les cubes han d’estar construï des en material resistent, no deformable ni soluble en l’electròlit. 

Alguns materials apropiats són el PVC i els acers poc aleats de baix contingut en carboni. A NG 

les cubes són d’acer dolç (F-111).  

El bany és una dissolució aquosa que conté, principalment, els compostos del metall que es vol 

dipositar. A més s’afegeixen additius que milloren les seves propietats.  D’entre aquests els més 
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habituals són les substàncies que formen complexos amb el metall de recobriment a fi de 

regular el dipòsit, substàncies que estabilitzen la solució (eviten la hidròlisi), substàncies 

conductores, tampons del PH, tensioactius, substàncies per a dissoldre els ànodes, evitant la 

passivació, altres 

Els banys es classifiquen en àcids i alcalins. El bany de Ni és àcid, mentre que el bany de Zn és 

alcalí. Els banys àcids formen complexos. Oposadament, els alcalins habitualment no en 

formen. 

§ Filtrat 

Per tal de mantenir el bany en bones condicions és necessari filtrar-lo regularment. NG realitza 

filtrats en continu mitjançant resines d’intercanvi iònic. 

4.4. Deposició de Níquel 

S’utilitza un procés de tipus Watts. El potencial del Ni és de –0.25 i per dipositar-lo es 

necessiten sobrepotencials elevats. 

§ Diagrama de Flux 

La figura 4.3 en mostra el diagrama de Flux de la deposició del Níquel. 

 
Fig. 4.3. Diagrama de flux del procés de niquelat 

El desgreixat es realitza amb sosa càustica al 35%, a una temperatura de 60ºC durant un temps 

de 2 minuts. El decapat es realitza a temperatura ambient, en una solució àcida dil· luida 

formada per  HCl H2SO4.  S’han estimat les composicions en 400 mg/l de HCl i 75 mg/l de 
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H2SO4 basades en les dades de Keneth. La deposició es realitza en una cuba de 2.500 agitada 

mecànicament aplicant una densitat de corrent d’entre 200 i1000 A/m2 a un PH que varia entre 

3.5 i 4.5 i a una temperatura de 60ºC. Els ànodes són de titani i la relació càtode/ànode és 1 a 1. 

La composicó del bany és la següent:: 260 g/l NiSO4, 70 g/l NiCl2, 45 g/l H3BO3 (components 

principals). Com a agents auxiliars: abrillantadors orgànics (portabrillo 25) 30 cc/l, promotors del 

transport (Carrier A-20) 12 cc/l, agents que eviten el pitting (Antipiter M) 5 cc/l 

4.5. Procés de zincat 

§ Diagrama de Flux de la deposició del Zinc (figura 4.4) 

 

 
figura 4.4. Diagrama de Flux de la Deposició del Zinc 

El desgreixat es fa per neteja alcalina: es forma un circuit amb l’electròlit (desgreixant) un bany 

d’electròlit (ànode)  i la peça de teball (càtode). Quan s’aplica el corrent es forma H2(g) a la 

superfície de la peça, el despreniment del qual ocasiona l’acció de neteja  segons la reacció 

22 2222 HOHeOH +⇔+ −− . 

A continuació s’inverteix el circuit, de manera que la peça constitueix l’ànode del circuit i el càtode 

la dissolució. D’aquesta manera es genera O2(g) sobre la peça que realitza l’acció final de 

neteja (reacció −− ++⇔ eOHOOH 424 22 ). 

Igual que en el cas del niquelat, s’utilitza un àcid fort diluï t per al decapat. En el cas del zincat, 

aquesta fase serveix també per a activar les zones del metall que s’han de recobrir.  
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4.6. Deposició 

S’utilitza un procés de zincat alcalí no cianurat. El  Zn necessita un alt sobrepotencial d’hidrogen 

per dipositar-se. Com a ànode s’empra una solució de Zn que proporciona el submistrador del 

bany, de nom Zinlux, que conté bàsicament pols de Zn al 99.99%.  
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Característiques del Bany 

La deposició es realitza a dues cubes de 1.500 i 6.000 litres agitades mecànicament sobre 

ànodes d’acer dolç. El bany es manté a un PH de 13 i una temperatura de 65ª C. El 

subministrador del bany (Coquinesa) facilita les condicions òptimes del bany establint el punt 

òptim pel que fa les composicions en 130 g/l de NaOH i 15 g/cc solució Zinlux. Els additius 

comercials són “booster” zinlux i un producte purificador (uns 30 cc.de cada per bany). Com a 

corrent de deposició s’utilitza corrent alterna rectificada de 6a 15 V S’ha estimat el rendiment del 

bany en un 95%.  
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5. Document de Previsió de Vendes de Comercial CBM 
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6. Descripció de “nkeymat.xls” 

La previsió del producte de marca consisteix el càlcul de necessitats de components de 

conjunts derivada de la previsió de vendes cedida per CBM. El número reduï t de famílies i 

models de CBM permet realitzar el càlcul a través del llibre de càlcul “nkeymat.xls” S’ha triat 

aquest mètode perquè CBM realitza previsions de famílies de models i ofereix un producte 

personalitzat que implica que es produeixin freqüents variacions dels models, eliminant-ne 

components o substituint-los per altres d’un altre model de la mateixa família, de manera que 

per a calcular la previsió dels components es necessiten freqüents estimacions de CBM que es 

corregeixen directament al full de càlcul.  

 
Fig.A6.1 Vista del full “K5” del llibre nkeymat.xls 

La figura A6.1 mostra una imatge del full de càlcul corresponent al producte K5. Per qüestions 

d’espai, s’ha filtrat tots els elements amb total igual a zero i només es veuen a la primera 

columna els elements que formen part d’alguna de les variants del k5. També s’ha afegit una 

fila, per tal que el triangle del filtre no oculti els encapçalaments de la taula.  

Els totals Horitzontals de la fila 3 corresponen a la previsió de vendes de la família K-5. A la 

columna “A”, a partir de la fila 4, es troben tots els elements que formen part del K-5. Per 

exemple, a la Fila 3 (sota la cel· la combinada B2C2D2E2) es troben els models de K-5. Es pot 

veure que tots contenen “BOMBTUB” i només dues contenen “K2-029K”. En aquestes files, en 

funció de les variacions dels models es corregeixen els components, així si CBM espera que un 

10% de partides de YK005C01 eliminin “BOMBTUB”, se substituirà l’1 de la cel· la B3 Per un 



Pág. 30  Annexos 

 

0.9. 

En la columna F se sumen els totals de peces de cada model, i a les columnes G-H-I-J-K-L-M-

N-O es pondera aquest subtotal entre el número de models i es multiplica per la previsió de K-5, 

la qual cosa equival a considerar que s’espera vendre la mateixa quantitat de cada model. 

Aquesta hipòtesi es pren per defecte, perquè Blamar no té manera de saber quins models 

tindran més demanda i es corregeix mitjançant estimacions de CBM, directament sobre la 

cel· la de la fórmula. 

De cada full d’article s’obté la necessitat de peces que necessita cada família de conjunts. Els 

totals per article se sumen al full “necessitats”. Es dóna la particularitat que els subconjunts no 

comparteixen peces amb altres subconjunts i que les peces que formen part d’un subconjunt no 

s’utilitzen fóra del subconjunt això permet que, en un principi, es considerin com components 

simples i posteriorment, anàlogament a les famílies de productes es calculin la necessitat de 

peces simples que suposen els subconjunts. Al full “necessitatsc” es troben afegides les peces 

que formen part de subconjunts.  
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7. Plantilles de Pautes de Verificació 
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8. Manual de l’Usuari 

Auxpro és una aplicació experimental feta a mida per Talleres Blamar, destinada a fer més 

ràpides i senzilles determinades tasques de gestió de la producció. S’ha procurat fer un 

programa fiable, flexible, obert, pràctic, fàcil de fer servir i raonablement ràpid.  

El programa interactua amb Excel. S’ha triat aquest suport per diferents motius. D’una banda el 

personal de gestió de l’empresa hi treballa, de manera que emmagatzemar les dades en arxius 

oberts d’Excel estalvia temps i complicacions derivades d’exportar dades. De l’altra, la 

interactivitat entre Visual Basic i Excel permet manipular en temps d’execució les dades sobre 

les quals treballa el programa i finalment, la versatilitat d’Excel proporcionan una solució pràctica 

que ha permès evitar la despesa de contractar una consultoria.  

8.1. Requisits del Sistema 

L’usuari ha de disposar dels següents recursos mínims: Windows 98 ®, processador equivalent 
a pentium II i Microsoft Office 97 ®. Per a què el programa funcioni correctament, cal tenir 
instal· lat el paquet d’instal· lació i tenir accés als elements que se subministren al CD del 
programa tal i com es descriu al manual d’usuari (Annex 8). 

8.2. Instal· lació d’Auxpro 

L’adquisició del programa comprèn el servei tècnic que inclou la instal· lació i posta en marxa 

de l’aplicació. Auxpro se subministra amb amb un paquet d’instal· lació que inclou els llibres de 

càlcul i la base de dades que necessita pel seu funcionament. La configuració dels orígens de 

dades va a càrrec del servei tècnic.  

8.3. Ruta de la base de Dades 

El paquet d’instal· lació situa tots els elements que estableixen vincles amb l’aplicació al mateix 

directori. Malgrat això, s’ofereix a l’usuari la possibilitat realitzar simulacions amb dades d’altres 

bases de dades. Per a fer flexible la ubicació, a l’inici de l’execució Auxpro mostra un formulari 

per a què l’usuari confirmi la ruta d’accés a la base de dades utilitzada. El formulari mostra per 

defecte la ruta de base de dades “blamar.mdb”. 

 
Fig. 8.1. formulari frmruta 
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8.4. Estructura d’Auxpro 

Auxpro s’estructura a l’entorn de tres grans blocs com de planificació, la programació i 

seguiment. 

§ Eines de Planificació 

Les eines de planificació són DEMAND, per a la previsió de la demanda, MANTEN, per a la 

gestió del mateniment, RECUR per a la gestió dels recursos, i VALPLAN per a la valoració del 

pla mestre de producció. S’accedeix a totes elles a través del menú “E. Planificació” (figura 8.2). 

 
Fig. 8.2. Panell d’Accés a les Funcions 

§ Eina de Previsió de la Demanda (DEMAND) 

En seleccionar DEMAND es desplega el formulari frmdemanda (figura 8.3) 
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Fig. 8.3. formulari frmdemanda 

 
A través d’aquest formulari es realitza la 
previsió de la demanda de producte acabat a 
12 mesos vista.  
Les opcions del requadre fan referència a 
l’abast de la previsió de producte acabat. 
Així, es pot fer la previsió d’un producte, del 
producte d’un client o dels productes de tots 
els clients .  
L’opció “ABC PRODUCTES” estableix un 
rànking de productes en funció d’una funció 
de classificació.  

§ Previsions per article, client i àmbit general 

Auxpro realitza la previsió en tres etapes, presa de dades, càlcul de la projecció i validació. 

§ Presa de Dades 

La primera part de la previsió consisteix en la presa de les dades. Per a realitzar-la, cal 

seleccionar l’abast de la previsió i prémer el botó “pren dades”. Aleshores Auxpro mostra un 

missatge de text (figura 8.4). 

 
Fig. 8.4. Missatge d’Avís 

En seleccionar “No” s’atura l’execució” de 

la rutina. En seleccionar “Sí” s’assigna 

als albarans el període al que 

corresponen i s’importen els registres al 

full “albarans” del llibre de càlcul 

“dalbarans.xls”. 

El programa treballa amb dades dels darrers tres anys. En termes de Blamar això significa 

recórrer uns 30.000 registres d’albarans, la qual cosa implica un temps d’execució que frega els 

cinc minuts. Per aquesta raó el programa preveu que l’usuari pugi importar posar-les a punt al 

llibre “dalbarans.xls”  i continuar amb la previsió en un altre moment.  

 

 
Fig. 8.5 Missatge d’Avís 

Així, en seleccionar “Sí” es mostra un altre 

missatge de text (figura 8.5) que possibilita 

saltar-se la importació dels albarans si l’usuari 

l’ha realitzada prèviament.  
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En finalitzar la importació, el programa elabora una llista dels productes dels albarans amb 

mires a la previsió. Prèviament, l’usuari te la possibilitat d’arranjar les dades i eliminar-ne els 

registres anòmals o redundants del llibre de càlcul, sense necessitat d’alterar els registres de la 

base de dades. Aquesta opció s’ha pensat per excloure de la previsió els registres de productes 

comodí com “mostra”, “calliure”, “prova” i els registres de devolucions, abonaments, etc.  

A continuació, el programa elimina del llibre de càlcul “dclients.xls” els fulls “previsio” i “projeccio” 

resultants d’execucions anteriors. Excel demanarà confirmació a l’usuari.  

§ Càlcul de la Projecció i Validació la Previsió 

Amb la confirmació finalitza la presa de dades i es procedeix al càlcul de la projecció. A tal efecte 

es prem el botó “pren dades”. Aleshores, lAuxpro classifica els productes en funció de la 

regularitat del consum, seleccionant els productes subsceptibles de fer previsió. Transcorreguts 

uns instants Auxpro mostra el missatge “OK funció selecció” que significa que la selecció a 

finalitzat amb èxit. A continuació el programa calcula els consums de cada període i els desa al 

full “hdem” del llibre “dclients.xls” des d’on poden ser consultats i realitza la projecció de les 

dades que desa al full “projeccions” del mateix llibre, seguidament realitza una còpia dels valors 

de projecció sobre el full “previsio”.  

Aquest full és una plantilla sobre la qual l’usuari realitza pròpiament la previsió. En acabat la 

valida. prement el botó “Validar”. Aleshores el programa presenta les dades de la previsió en 

pantalla mitjançant l’informe d’Access “Previsió” (annex 9) . Aquest informe és editable, 

modificable i imprimible  

§ ABC PRODUCTES 

Per a realitzar la classificació ABC se selecciona al requadre l’opció “ABC PRODUCTES” i es 

prem el botó “Pren Dades”. Immediatament es desplega un formulari (figura 8.6) en el qual es 

llisten els clients que es desitja excloure de la previsió 
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Fig. 8.6 formulari d’exclusió 

Per a introduir un client en la llista se 

selecciona al desplegable i a continuació es 

clica a fóra.  

Per eliminar els clients de la llista es fa doble 

clic sobre els elements de la llista. 

Un cop la llista és a punt es prem “OK” i el 

programa mostra un missatge (figura 8.7): 

Fig. 8.7. Avís d’Auxpro 

Aquest missatge permet partir de les dades dels albarans utilitzades en la classificació anterior, 

seleccionant la opció “no”. Si selecciona la opció “Sí” el programa recull els albarans dels 

darrers 36 mesos dels productes de tots els clients. 

Seguidament, Excel demana autorització per esborrar els fulls corresponents a càlculs 

anteriors. i comença a calcular els paràmetres de la funció de classificació i a desar-los al full 

“estrelles” del llibre “abc clients”, el càlcul es pot consultar en temps d’execució.  

En acabar, informa l’usuari de la possibilitat de modificar les dades de la classificació, (e.g., 

eliminant-ne alguns productes) mitjançant el missatge  

 
Fig. 8.8. Missatge d’Auxpro 

El càlcul no es reprèn fins que l’usuari no prem “Sí”. Aleshores el programa ordena els 

productes en ordre decreixent i informe l’usuari del com ha quedat mitjançant el text de la figura 

8.9. 
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Fig. 8.9. Classificació ABC 

L’usuari pot modificar el límits dels productes A, 

B i C canviant els valors dels percentatges de la 

columna “O” del full “estrelles”.  

Quan la classificació resulta satisfactòria prem 

el botó “Sí”.Aleshores el programa enregistra els 

productes A i B i en realitza la previsió del 

producte acabat s’ha descrit en l’apartat de 

previsions d’àmbit general.  

§ Eina de la Gestió del Manteniment MANTEN 

S’hi accedeix seleccionant l’opció MANTEN del menú “E. Planificació”: Aleshores es desplega 

un formulari (figura 8.10) que mostra els diferents aspectes de la gestió de manteniment 

 
Fig. 8.10. Formulari de Manteniment 

Els diferents aspectes són 

§ Manteniment Correctiu (Avaries) 

En seleccionar aquesta opció i prémer el botó manteniment es desplega un formulari (figura 

8.11) de tria de les opcions del manteniment correctiu. 
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Fig. 8.11. Opcions de Manteniment Correctiu 

Per a accedir a l’històric se selecciona l’opció 

corresponent i s’introdueixen les dates inicials 

finals de l’interval de consulta quan les demana 

el programama. Aleshores s’edita un informe 

d’Access que figura a l’annex 11. 

Per a editar un informe existent o crer-ne de 

nous se selecciona la segona opció i es prem 

“Acceptar”. 

Els informes d’avaries s’editen des del formulari frminfoavaries (figura 8.12) 

 
Fig. 8.12 Fitxa d’Avaries 

A cada informe se li assigna un 

codi autonumèric. El 

mecanisme d’inserció dels 

registres és similar al dels 

formularis d’Access. Per a 

guardar un informe n’hi ha prou 

amb avançar o endarrerir la 

fitxa.   

El programa demana 

confirmació abans d’enregistrar 

una fitxa, però un cop inserida 

no es pot esborrar. En cas de 

necessitat s’ha de fer des de la 

taula “avaries” de “blamar.mdb” 

i és necessari la clau pasword .  

§ Manteniment Preventiu 

En seleccionar l’opció de manteniment preventiu es desplega un formulari (figura 8.13) que dóna 

accés a múltiples opcions. 
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Fig. 8.13. Opcions de Manteniment Preventiu 

§ Eines i Utillatges 

Seleccinant l’opció “Eines i utillatges” apareix un formulari (figura 8.14) que dóna pas a consultar 

l’inventari d’eines i utillatges a través d’un informe d’Access (annex 12) o bé a editar les fitxes 

corresponents 

 
Fig. 8.14. Fitxa d’Eines i Utillatges 

El mecanisme 

d’inserció d’un 

registre és idèntic al 

d’un formuari 

d’Access. 
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§ Instruments de Verificació 

 
Fig. 8.15. Fitxa d’Instruments de Verificació 

Seleccionant l’opció 

“Instruments de 

Verificació” es mostra 

un informe d’Access 

amb l’inventari dels 

instruments de 

verificació (annex 12) . 

Seleccionant l’opció de 

fitxes o bé s’accedeix a 

les fitxes de 

l’instrumental de 

verificació. 

§ Programes 

 
Fig. 8.16. Formulari d’Accés a la Programació de Manteniment 

Per a realitzar el programa de 

manteniment se selecciona l’empresa del 

Grup al formulari de la figura 8.16.  

Seguidament es tria la data final del 

programa, se selecciona l’opció 

“Actualització d’Activitats” i es prem el 

botó “Executa”. Aleshores Auxpro genera, 

a partir dels escandalls de manteniment, 

totes les accions de manteniment que 

s’han de realitzar fins a la data final i 

habilita l’opció “Programar Activitats”. 

Per a programar les accions se 

selecciona l’opció “Programar activitats”. 

En fer-ho es desplega el següent 

formulari d’Access (figura 8.17). 
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Fig. 8.17. Formulari de Programa de Manteniment  

Aquest formulari mostra les 

dades identificatives de l’operació 

de manteniment. codi, data 

realització prevista i el tècnic 

responsable Totes són 

manipulables des del formulari 

Les accions creades mitjançant 

l’actualització general apareixen 

amb l’estat “NP”. Per a 

programar-les només cal canviar 

l’estat a “P”.  

Triant l’opció “Pendents” es presenta en pantalla un informe d’Access amb les activitats 

pendents de manteniment, amb l’opció “Pendents programades” es presenta en pantalla un 

informe anàleg, per les operacions pendents programades.  

Per a consultar les fitxes de les accions de manteniment cal seleccionar l’opció “Veure Informe” 

de l’apartat “Accions de Manteniment” que es troba al peu del formulari. Per a accedir a les fitxes 

es tria l’opció “Accés a Fitxes”. 

 
Fig. 8.18. Fitxa d’Accions de Manteniment 

En fer-ho es desplega un 

formulari (figura 8.18), des 

del qual es poden consultar 

i editar les accions de 

manteniment. 

§ Fitxes de Màquina 
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Fig. 8.19 Accés a les Opcions de Manteniment 

Per a accedir a les fitxes de màquina s’ha de 

seleccionar el codi de la màquina al 

desplegable que es troba en la part superior 

esquerra del formulari  (figura 8.19) , i prémer 

el botó “Manteniment”. Aleshores es presenta 

en pantalla la fitxa de la màquina 

§ Llistats de Maquinària 

Per a consultar els llistats de maquinària de les empreses del grup es tria l’opció “Llistats de 

Maquinària”. Aleshores es presenta un formulari de tria on se selecciona l’empresa. En prémer 

“Mostrar” apareix dins el formulari una taula amb el llistat de maquinària (figura 8.19). 

 
Fig. 8.19. Formulari de llistat de maquinària 

§ Eines de Gestió dels Recursos 

S’accedeix a través del formulari que es desplega en seleccionar l’opció RECUR del menú “El. 

Planificació” (figura 8.20) 

 
Fig. 8.20. Formulari de gestió de recursos 

Aquest formulari permet calcular els 

comsums de recurs que representa 

la fabricació de producute acabat 

que s’ha desat al full “previsions” de 

“dclients.xls”, calcular la 

disponibilitats del recursos i 

comparar la necessitat i la 

disponibilitat. 
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Aquest formulari desa les dades al llibre “recurs.xls” des d’on l’usuari pot consultar-les i 

manipular-les. Per a accedir a les opcions de càlcul es marca el recurs d’estudi, se selecciona 

la opció i es prem el botó calcular. La manera en que es presenten els càlculs es troben 

explicats a l’apartat 8 del cos de la memòria. 

El formulari també permet l’opció de modificar els paràmetres emprats pel càlcul de cada recurs 

marcant el recurs i prement “Veure/Modificar Paràmetres”. 
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§ Paràmetres de Recurs Materials i Exteriors 

 
Fig. 8.21. Paràmetres de materials i recursos exteriors 

Els paràmetres que contempla són 

els terminis de pagament a 

exteriors i de cobrament a clients i 

el pressupost mitjà anual assignat a 

la compra expressat com un 

percentatge de la facturació de 

producció. 

Els paràmetres es canvien a través 

d’un formulari (figura 8.21). Quan 

es canvia, el canvi queda desat a la 

base de dades. 

§ Paràmetres de Personal 

 
Fig. 8.22. Formulari de Paràmetres de Personal 

Els paràmetres de 

personal es poden 

modificar a través del 

formulari de la figura 8.22. 

Per a canviar qualsevol 

paràmetre de les graelles, 

es marca la casella de la 

graella es prem el botó 

“Mode Canviar”, s’escriu 

el nou valor sobre la 

casella corresponent i es 

prem enter. 

Si es prem el botó validar 

els canvis es desen a la 

base de dades. 
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§ Paràmetres de Centres de Treball 

 
Fig. 8.23. Paràmetres de recurs Centre de Treball 

Per a modificar un paràmetre de centre de 

treball, es marca la casella de la graella del 

formulari (figura 8.23) es prem el botó “Mode 

Canviar”, s’escriu el nou valor sobre la 

casella corresponent i es prem enter, se 

selecciona el recurs la opció “Càlcul de 

Consums del Recurs” i es prem el botó 

“Calcular”.. 

 

§ Eina de Valoració del PMP 

Es tracta d’un formulari de consulta que conté un seguit d’indicadors calculats sobre el PMP. 

S’hi accedeix a través de l’opció VALPLAN del menú “E. Planificació” (figura 8.24). 

 
Fig. 8.24. Formulari frmvalplan 

§ Eines de Programació  

Es tracta d’una eina de programació de les activitats dels centres de treballa. S’hi accedeix a 

través del formulari que es desplega en accedir al menú “E. Programació” (figura 8.25). 
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Fig. 8.25. Programació dels Centres de Treball 

En primer lloc se selecciona la secció de la 

qual es programen les activitats i es tria 

l´índex de sobrecàrrega del primer dia. i es 

prem el botó “Executar”. 

Aleshores es desplega un formulari (figura 

8.26) des del qual l’usuari realitza el 

programa. 

 

 
Fig. 8.26.Programació d’activitats d’un centre de treball 

A la graella superior es troben les activitats de producció ordenades segons una heurística 

acord als objectius de programació. Per a programar-les cal activar la casella “permetre canvi” i 

escriure sobre la casella “dia prog” un número de l’1 al 7 que representa el dia pel qual es 

programa l’acció. Per a desprogramar una acció n’hi ha prou amb restablir el “o” que Auxpro 
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posa per defecte.. La segona graella mostra els dies festius en verd. A mesura que es van 

programant les activitats, va enregistrant el nombre d’hores fruit de la programació a la casella 

“Num H” del dia corresponent. i coloreja en carbassa els dies en els quals s’ha sobrepassat la 

sobrecàrrega establerta al primer formulari.  

§ Eines de Seguiment 

Es tracta de dos formularis, el formulari de verificació (figura 8.27) i el formulari d’indicadors de 

seguiment (figura 8.28). 

§ Formulari de Verificació  

El funcionament és similar a un formulari d’Access. S’utilitza per insertar, editar i modificar els 

registres de verificació. Tota modificació d’un registre a través del formulari queda desada a la 

base de dades. En seleccionar l’ordre de fabricació i la fase de l’activitat que es verifica 

aparéixen la descripció, el material i la quantitat de la fabricació.  

 
Fig. 8.27. Formulari de verificació 
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§ Formulari de Seguiment 

Es tracta d’un formulari de consulta d’alguns indicadors de seguiment. Per a obtenir 

els valors dels indicadors cal prémer el botó “Executa” 
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9. Informe de Previsió Emesos per Auxpro 
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10. Programa dels Centres de Treball 
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11. Informe d’Avaries que emet Auxpro 

 

  



Pág. 52  Annexos 

 

12. Informe d’Eines i Utillatges 

 


