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Resum 

L’objectiu del present projecte és dissenyar una màquina agrícola que ha de servir d’ajuda en el 

treball de recollida d’avellanes en explotacions productives mitjanes o grans. La màquina permet 

reduir el temps de treball amb la qual cosa s’aconsegueix un producte més competitiu al mercat. 

El projecte s’inicia amb un estudi de mercat per tal de determinar el nombre d’unitats a fabricar i 

per tant les tecnologies de fabricació a utilitzar, així com les prestacions bàsiques de la màquina. 

La realització del projecte requereix la combinació de diferents disciplines, entre les quals 

destaquen el disseny i càlcul de màquines i mecanismes i el transport pneumàtic de sòlids. S’han 

cercat models representatius per al disseny dimensional i per al càlcul de potència i s’han 

realitzant diferents simulacions amb l’eina informàtica Excel. Per altra banda, ha estat necessari 

cercar informació sobre la normativa aplicable en el disseny de maquinaria agrícola, així com de 

les mesures de seguretat i consideracions mediambientals pertinents. S’ha realitzat també, una 

important tasca de selecció de components comercialitzats seguint les recomanacions 

proposades als catàlegs corresponents. Una part essencial del projecte s’ha centrat en la 

modelització tridimensional amb l’eina informàtica AUTOCAD del conjunt de la màquina, 

formada per una estructura de suport i sis subconjunts. Finalment, es realitza un pressupost i un 

estudi econòmic en detall del projecte que demostra la seva viabilitat. 

Els resultats obtinguts al finalitzar el projecte són totalment satisfactoris i coincideixen amb els 

objectius marcats a l’inici del mateix. S’ha dissenyat una màquina agrícola que es pot construir 

de manera bàsicament artesana i per tant econòmica, que permet un rendiment productiu i una 

eficiència de separació que milloren substancialment les solucions alternatives (no 

mecanitzades) emprades tradicionalment. 
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1. Introducció 

1.1. Origen i motivació  

Aquest projecte representa a títol personal una motivació especial, donat que per tradició 

familiar ja des de ben petit he viscut d’aprop el sector de l’avellana i evidentment el seu procés 

de recol·lecció. El projecte està inspirat en una màquina existent a la qual s’han introduït 

diverses millores. 

1.2. Objectiu  

L’objectiu essencial d’aquest projecte és el disseny d’una màquina que ha de servir d’ajuda en el 

treball de recollida d’avellanes en explotacions productives mitjanes o grans.  

Les conseqüències socioeconòmiques que es deriven del projecte són bàsicament una reducció 

considerable en el temps de treball i la seva evident repercussió sobre els costos d’explotació (en 

mà d’obra), amb la qual cosa s’aconsegueix un producte més competitiu dins el mercat. 

1.3. Abast  

El projecte s’ha concebut des d’una perspectiva amplia i extensa, en el benentès que pretén 

donar una visió general del procés de creació íntegre d’una màquina agrícola per a la recol·lecció 

d’avellanes, considerant totes les seves parts i principis de funcionament.  

El projecte constitueix una matèria multidisciplinària que inclou, entre d’altres, una important 

càrrega de teoria de màquines combinada amb nocions específiques de transport pneumàtic de 

sòlids, l’estudi d’accionaments i transmissions, el disseny mecànic i solucions constructives, la 

selecció de materials i tecnologies de fabricació, etc. Aquest procés de creació de la màquina 

parteix d’unes prestacions prèviament especificades (fruit de l’anàlisi de necessitats del mercat) i 

evoluciona a base d’enginy fins la solució final, tot seguint una sèrie de criteris ergonòmics, 

mediambientals, de seguretat, així com diferent normativa aplicable a les màquines agrícoles. 

Un projecte complert i exhaustiu d’aquesta dimensió i naturalesa s’escapa pròpiament dels 

objectius d’un projecte final de carrera. No obstant, cal dir que s’hi ha posat especial cura i 

llargues hores de dedicació per tal de no oblidar cap etapa, consideració o aspecte realment 

important dins el marc global del projecte. És evident que a partir dels resultats del projecte es 

poden emprendre múltiples línies de millora i perfeccionament. 
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2. Estudi de mercat  

En aquest primer capítol s’analitza el marc social i econòmic on es situa el projecte. Aquest 

estudi previ es essencial de cara a identificar la situació actual i les necessitats futures del mercat 

i permetre doncs, en base a aquesta informació, definir les especificacions bàsiques de la 

màquina i acotar la porció de mercat que es vol cobrir. 

2.1. Situació actual i perspectives del sector de l’avellana 

Aquest estudi està basat en les dades oficials publicades per la ‘Food and Agriculture 

Organization’ (FAO) de les Nacions Unides. Es important partir d’unes dades fiables i 

representatives per poder realitzar una estimació realista i objectiva del nombre de màquines que 

es podran introduir anualment al mercat.  

A partir de les dades obtingudes s’observa que la producció a nivell mundial d’aquest fruit es 

concentra fortament en quatre països, Turquia, Itàlia, EUA i Espanya i a demés per aquest ordre 

(veure annex A.1). Per tant, per simplificar el càlcul, tot l’estudi que s’exposa a continuació està 

centrat en les xifres corresponents a aquests quatre països. 

Per donar una visió general de la situació es presenten dos indicadors clau en forma de gràfic, 

que mostren l’evolució seguida per la producció d’avellanes i la superfície cultivada des de l’any 

1961 fins al 2001. 

 

Figura 2.1. Evolució de la producció d’avellanes 
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Com s’observa a la Figura 2.1, l’evolució de la producció turca ha estat constantment en 

augment, mentre que per la resta de països s’ha mantingut pràcticament constant. Es 

particularment destacable la pèrdua de la tercera posició en el ‘ranking’ productiu d’Espanya 

davant dels EUA a inicis de la dècada dels 90.  

Cal observar també, l’apreciable fluctuació anual en la producció d’avellanes, sobretot a 

Turquia, que es deu principalment a la forta dependència de la collita davant les condicions 

climàtiques.  

Les perspectives de futur del sector de l’avellana amb tots els aspectes que comporta, entre ells 

la seva tècnica de recol·lecció, estan molt condicionades a la producció i estratègia comercial de 

Turquia que controla hegemònicament prop del 70 % de la collita mundial.  

La resta de països es situen a un nivell productiu notablement inferior i amb greus dificultats per 

competir amb el mercat turc. La producció de Itàlia es situa aproximadament sobre el 14 %, la 

dels EUA en el 4 % i la d’Espanya en el 3 %. A nivell espanyol, la producció es concentra 

majoritàriament (prop del 80% de la producció local) a les comarques de Tarragona i es 

comercialitza sota la denominació d’origen Avellana de Reus.  

Considerant el gran domini de la producció per part de Turquia i el poc pes relatiu de la 

producció espanyola, qualsevol intent d’entrar en el mercat de fabricació de maquinaria per a la 

recollida d’avellanes ha de ser global, i no pot centrar-se únicament en el mercat local. 

Un altre indicador representatiu de la situació del mercat, encara que no tant directe com la 

producció, és la superfície cultivada d’avellanes. 

Figura 2.2. Evolució de la superfície cultivada 
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Com s’observa a la Figura 2.2, considerat globalment, la superfície cultivada a nivell mundial ha 

estat en expansió des de fa més de 40 anys. Per contra, considerat localment, la superfície 

cultivada a Espanya està en recessió des de fa aproximadament uns 12 anys. Cal remarcar que 

malgrat aquesta tendència a l’abandonament del conreu, la superfície cultivada a Espanya encara 

avui es manté per damunt de la dels EUA.  

Comparant els dos gràfics anteriors, d’entrada pot sobtar que els EUA amb menor superfície 

cultivada que Espanya tinguin un volum de producció superior; no obstant aquest fet té una 

explicació lògica i senzilla que es deu al major rendiment de les plantacions nord-americanes, a 

causa tant de les pròpies característiques del terreny com del mètode de cultiu emprat 

(fertilitzants, reg, poda, etc.).   

2.2. Importància de la mecanització agrària 

Com s’ha vist al punt anterior, a les darreres dècades Espanya ha iniciat una certa tendència a 

l’abandonament d’aquest tipus de conreu. Les conseqüències que es deriven d’aquest fet, encara 

que difícils de quantificar, son de gran importància. Des del punt de vista socioeconòmic, cal dir 

que la gran concentració del conreu en una determinada zona geogràfica crea un complex teixit 

agroindustrial i comercial basat en aquest sector, de manera que amb la seva crisi el teixit laboral 

i la economia local es veurien greument afectats. Per altra banda, des del punt de vista 

mediambiental, aquest fet també tindria importants repercussions a curt termini, com poden ser 

els danys ocasionats per l’erosió del terreny. 

Per tots aquests raonaments es molt important potenciar e incentivar la continuïtat d’aquest 

conreu, especialment a nivell espanyol. En aquest sentit, la mecanització agrària juga un paper 

realment decisiu, ja que permet aconseguir una reducció substancial en el temps i el cost en mà 

d’obra durant la recol·lecció i en conseqüència en resulta un producte més competitiu dins el 

mercat. 

A nivell de Catalunya, el Centre de mecanització agrària (CMA) en el marc del Departament 

d’agricultura ramaderia i pesca (DARP) és l’organisme encarregat de realitzar la inscripció en el 

Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) i en base a aquest registre confecciona un 

resum per demarcacions. Les darreres dades del ROMA de que es disposa són les relatives a 

l’any 1999 (veure annex A.2), on s’observa que el nombre total de recol·lectores de gra inscrites 

(codi ISO/UNE 7203) va ser de 46 unitats.  

�

�
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Malgrat tot, cal dir que el percentatge de maquinaria arrossegada o suspesa (no la automotriu) 

inscrita en relació amb la realment venguda pot ser sensiblement inferior, de manera que les 

dades que es comenten són únicament orientatives. 

Una forma usual de quantificar la mecanització agrària es a partir de l’índex de mecanització, 

calculat com la relació entre la potència del parc de tractors agrícoles i la superfície cultivada. 

Segons el gràfic mostrat a la Figura 2.3, facilitat pel Ministeri d’agricultura pesca i alimentació 

(MAPA), aquest indicador segueix una tendència clarament a l’alça. 

�

Figura 2.3. Índex de mecanització agrària 

2.3. Posicionament de la màquina dins el mercat  

El plantejament de l’inversor del projecte és fabricar maquinària per a la recollida d’avellanes 

destinada tant al mercat local espanyol, com en principi per a la seva exportació a Turquia, Itàlia 

i als Estats Units. En una primera etapa ens centrarem al mercat espanyol i turc, deixant oberta la 

possibilitat d’entrar en una segona etapa al mercat italià. 

El nostre objectiu, per cada un dels propers anys, es fabricar i vendre maquinaria amb una 

capacitat de recol·lecció suficient per abastar anualment les següents cotes de mercat: 

- 1 % de la producció mitja dels darrers 5 anys a Turquia 

- 10 % de la producció mitja dels darrers 5 anys a Espanya 

 

 



���������	
�������
������
������������ ������� � � � � �	��13�

 

A continuació, a la taula 2.1 es mostren els valors de producció mitja pels darrers 5 anys. 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.1. Producció d’avellanes durant els darrers cinc anys 

Així doncs, els objectius plantejats es quantifiquen en una capacitat recol·lectora total de 5.660 

Tm d’avellanes a Turquia i 2.235 Tm d’avellanes a Espanya, per cada any. 

Degut a la pròpia naturalesa del conreu, la seva caiguda es concentra en un període de temps 

relativament curt; a més, un cop al terra s’han de recollir amb la major rapidesa possible per 

evitar que, en cas de pluja es puguin arribar a fer malbé. En funció d’aquestes consideracions es 

pot definir la capacitat de la màquina i estimar el seu temps d’operació anual.   

Una especificació bàsica de la màquina a projectar és la seva capacitat recol·lectora que s’ha 

establert en 750 Kg/h d’avellana neta. 

A partir d’aquesta dada, si suposem que la màquina treballa a ple rendiment durant 100 hores a 

l’any, resulta una capacitat recol·lectora de 75 Tm per màquina i any. 

Considerant la capacitat de processament de cada màquina, es pot determinar fàcilment el 

nombre de màquines necessàries per assolir la cota de mercat desitjada.  

 

Taula 2.2. Màquines a fabricar anualment 

Així doncs, s’hauran de fabricar 105 màquines cada any, de les quals 75 s’exportaran al mercat 

turc i 30 es comercialitzaran al mercat espanyol. 

 

 

Producció (Tm) 1998 1999 2000 2001 2002 98 - 02 
Turquia 580.000 530.000 470.000 625.000 625.000 566.000 
Itàlia 128.137 118.388 98.540 119.480 110.000 114.909 
Estats Units 14.060 36.290 20.410 43.540 43.540 31.568 
Espanya 17.667 27.800 17.800 26.200 22.300 22.353 

 

 

 

Producció a 
recollir 

(Tm/any) 

Capacitat 
recol·lectora 

(Tm/màq·any) 

Màquines 
necessàries 

Turquia 5.660 75 75 
Espanya 2.235 75 30 
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Considerant que el disseny de la màquina durarà 10 anys abans de que quedi obsoleta, es preveu 

una producció total de 1.050 unitats. La sèrie de fabricació es un factor essencial de cara a 

decidir les tecnologies de fabricació a utilitzar i per tant la manera d’enfocar el disseny de cada 

component.  

En aquest cas, la tecnologia de fabricació es basa essencialment en mètodes artesans, ja que el 

reduït nombre d’unitats a fabricar no permet amortitzar la inversió en matrius d’estampació ni 

maquinària d’emmotllament. Per primar l’economia en la fabricació, s’opta majoritàriament per 

una construcció soldada a base de perfils estructurals i planxes de xapa. La fabricació de les 

màquines es realitzarà en un petit taller de quatre operaris i de forma totalment manual. 

�
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3.   Procés de recol·lecció de l’avellana  

Un cop descrit el sector de l’avellana i delimitat la part de mercat que es vol abastar, en aquest 

capítol es pretén exposar breument i de forma descriptiva les característiques bàsiques del 

conreu. S’analitzen també diferents alternatives pel procés de recol·lecció. 

3.1. Característiques bàsiques del conreu 

Sembla ser que l’avellaner té els seus orígens al Ponto, Àsia Menor, d’on fou importada pels 

grecs. Actualment aquest arbust està molt difós arreu del mon tant en estat silvestre com cultivat. 

Encara que prové de molt més antic, a Espanya (principalment a Catalunya) el seu cultiu es va 

expandir fortament a mitjans del segle XIX com a conseqüència de l’arrencament massiu de 

vinyes a causa de la crisi de la fil·loxera. 

Les virtuts nutritives de l’avellana, com una considerable aportació calòrica i vitamínica junt 

amb el seu excel·lent sabor, han fet que aquest fruit sigui molt valorat i demandat al mercat 

internacional.   

Existeixen diferents varietats d’avellanes que es comercialitzen tant amb closca com sense. La 

producció té dos destins: el consum de taula amb major o menor importància segons els països i 

fonamentalment la indústria alimentaria que absorbeix la major part de la producció mundial.    

Les aplicacions del seu gra son bàsicament per l’alimentació humana, ja sigui fresc, torrat o com 

a element integrador de diferents productes elaborats associats al cacau als xocolates, fabricació 

de torrons i massapans o gelats i pastissos. A més, de les avellanes madures se n’extreu un oli 

blanc que s’usa com a aliment, combustible o per fer sabons i cosmètics. Per tant, els mercats 

potencials d’aquest fruit son la indústria de transformació i alimentaria, així com el seu consum 

directe.    

A finals d’Agost i principis de Setembre, el fruit ja ha completat el seu creixement i comença a 

caure espontàniament al terra amb o sense floc. Aquesta caiguda és produeix de forma 

esglaonada segons la varietat, però en promig triga unes tres o quatre setmanes. 

S’identifiquen diversos aspectes propis del conreu que en dificulten el seu procés de recol·lecció. 

− Un terra generalment pedregós, els nombrosos troncs dels arbusts (sobretot a les plantacions 

velles), les males herbes, junt amb la caiguda de flocs i fulles al terra, dificulten enormement 

el procés de recollida.  
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−   Les branques de l’avellaner son molt flexibles i quan estan carregades de fruit arriben 

moltes vegades a fregar el terra dificultant també la recollida.  

− La caiguda del fruit al Setembre, coincideix amb el període de pluges torrencials que poden 

arrossegar gran part de la collita. A més, el fruit un cop a terra té una gran capacitat per 

absorbir aigua, de manera que per assegurar una bona qualitat de la collita cal procedir a la 

recol·lecció en un espai temporal mínim. 

− No sembla convenient accelerar la caiguda del fruit (que sol tardar un mes) ja que en 

resultaria una gran variabilitat de gra, trobant indistintament alguns de prematurs, petits i 

insípids i d’altres ja passats i arrugats, fet que aniria clarament en detriment de la seva 

qualitat.  

3.2. Tècniques alternatives de recol·lecció 

La recol·lecció representa amb diferencia el cost més elevat del cultiu de l’avellaner i depèn en 

gran mesura del seu grau de mecanització. Resulta evident que la recol·lecció tradicional a mà 

del fruit ha de passar ràpidament a la història per enfarfegadora, lenta i antieconòmica. Cal 

desenvolupar mètodes alternatius que permetin reduir costos de producció i augmentar la 

competitivitat del producte, alhora que en facilitin la intervenció humana. 

Actualment la recol·lecció es realitza parcial o totalment mecanitzada, excepte a Turquia on el 

fruit es cull a mà directament de l’arbre. A la resta de països productors es poden diferenciar tres 

sistemes de recol·lecció generalitzats: 

3.2.1. Collita manual 

Consisteix en la recol·lecció i neteja a peu de planta. És el mètode més antic i rudimentari i 

únicament es viable per plantacions petites. No requereix pràcticament inversió en maquinaria ni 

utillatge, però per contra es extraordinàriament costós en quant a temps. El promig és de 60 Kg 

recollits per persona i dia, en condicions òptimes.  

Es poden diferenciar dos mètodes de recol·lecció: directament de l’arbre com es fa a Turquia o 

recollint del terra un cop el fruit ha caigut per si mateix. En aquest darrer cas hi ha una variant 

que es basa en l’ús d’unes malles dipositades sota l’arbre prèviament a la caiguda del fruit. 

Aquestes malles solen ser de polietilè enriquit amb polipropilè i sovint s’afegeixen additius per 

protegir de la radiació ultraviolada. L’entramat de la malla és d’entre 7 i 8 mil·límetres i el fruit 

recollit no presenta altres impureses que fulles i flocs que es netegen posteriorment amb l’ajut 

d’aventadores. 
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3.2.2. Collita semimecànica 

Es adequada per explotacions petites o mitjanes i també per sols amb pendent. Emprant 

escombres mecàniques o bé manualment amb rasclets de pues flexibles i llarg mànec, es 

disposen sota cada arbust dos o tres munts d’avellanes, fulles, flocs i pedres. 

Posteriorment es recull el fruit amb tota les impureses amb l’ajut de petites màquines 

recol·lectores portàtils (aspiradors) muntades sobre un carretó. Aquestes màquines aprofiten el 

motor i el cicló de les màquines atomitzadores de motxilla emprades pel tractament de plagues. 

Una alternativa més econòmica es la recollida manualment mitjançant senalles. El cost 

d’amuntegament i recollida es baix, però en contrapartida es requereix l’ús de màquines molt 

perfeccionades per retirar fulles, flocs, pedra i terra, que generalment es troben a les cooperatives 

locals.  

No obstant per accelerar aquest procés es habitual realitzar una neteja manual prèvia emprant un 

doble garbell. El garbell superior és abatible, la seva posició de treball és horitzontal i en ell s’hi 

separen fulles, flocs i pedres grans. El garbell l’inferior es fix, de malla més espessa i està 

inclinat, de manera que sobre ell roden les avellanes i pedres de la seva mida que es recullen 

amb una senalla a la part baixa. La principal limitació d’aquest procediment es que degut a les 

impureses que queden, es necessari completar posteriorment l’operació amb una màquina més 

acurada. 

3.2.3. Collita mecànica 

El sistema de recol·lecció majoritàriament emprat per explotacions mitjanes o grans i amb sòls 

plans i nets es eminentment mecanitzat i consta de dos etapes principals. 

En un primer pas es procedeix amb l’ajut d’una bufadora a extreure el fruit de les zones de 

difícil accés, com la soca dels arbusts. Posteriorment, te lloc una operació intermitja en la qual 

manualment i amb l’ajut de rasclets especials, es realitzen dos o tres munts d’avellana, pedra i 

fulla sota cada arbust. Cal dir que aquesta operació encara que manual és realitza de forma 

ràpida degut al gran ajut que suposa la etapa prèvia de bufat. Com a darrera etapa, es procedeix a 

l’aspiració i neteja dels munts mitjançant una xucladora. Aquesta màquina, que és el motiu 

d’estudi del projecte, es basa en una turbina que aspira directament del terra les avellanes junt 

amb totes les impureses. Posteriorment, la mateixa màquina procedeix a la neteja o separació de 

sòlids, operació que es pot realitzar per garbells vibratoris, ciclons o centrifugadors d’aire.    
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Cal notar que tant la bufadora com la xucladora són màquines muntades sobre el tractor, 

accionades per la toma de força i suspeses de l’ancoratge a tres punts. Aquest sistema de 

recol·lecció requereix un mínim de personal dedicat i permeten un rendiment de la collita fins a 

800 o 900 Kg/hora. 



���������	
�������
������
������������ ������� � � � � �	��19�

 

4. Disseny conceptual de la màquina 

Com es lògic, abans d’iniciar qualsevol fase de càlcul numèric, cal forjar el disseny conceptual 

de la màquina a projectar. S’han de definir les prestacions bàsiques de la màquina, especificar 

les seves característiques funcionals, pensar en el seu principi de funcionament i finalment en la 

seva configuració, tot identificant les principals parts conceptuals en que es pot dividir. 

Una màquina d’aquesta tipologia i abast, està subjecte a nombroses directrius i requeriments que 

cal tenir presents durant la fase inicial del disseny. Els principals factors a considerar son les 

diferents normatives aplicables en cada àmbit, consideracions de seguretat i mediambientals o la 

sèrie de fabricació, que determina de forma decisiva la tecnologia de fabricació que cal emprar.   

4.1. Característiques i prestacions bàsiques de la màquina 

Segons la norma UNE 68-051-88 per a la classificació dels tractors i la maquinària agrícola i 

forestal, la màquina a projectar s’identifica amb la referència 07.5.04, es a dir que pertany al 

grup 07 (equips de recol·lecció), subgrup 5 (recol·lecció de fruites) i gènere 04 (escombradores 

de fruita caiguda). 

La primera qüestió que cal decidir es si la màquina serà autopropulsada i autònoma o be si pel 

contrari, el seu transport i funcionament requerirà d’una màquina externa accionadora, rebent en 

aquest cas la denominació d’aper, segons la terminologia específica.  

El funcionament d’aquesta màquina recol·lectora es estacional, es a dir que únicament treballa 

durant un període relativament curt de l’any. Degut a aquesta causa, no es considera viable la 

opció de concebre la maquina autopropulsada, ja que incrementaria notablement la seva 

complexitat, així com també el seu pes i cost. Per tant, es decideix que la màquina sigui 

accionada mitjançant la toma de força (transmissió de potència) d’un tractor agrícola 

convencional i suportada sobre el seu enganxament a tres punts (transmissió de força).  

La màquina es dissenya per ser acoblada a un tractor amb toma de força del tipus 1, segons la 

norma UNE 68-001-88, que es la més habitual entre els tractors agrícoles per aquesta mena 

d’aplicacions. La norma especifica la posició, les dimensions i les característiques de la toma, 

que per aquest tipus presenta un diàmetre nominal de 35 mm, 6 estries rectes i té una freqüència 

de rotació nominal de 540 rpm.  
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A més, es important remarcar que el sentit de rotació de la toma de força, vista des de la part 

posterior del tractor, es segons les agulles del rellotge. Aquest fet determinarà el disseny i 

posicionament de diferents components de la màquina.  

El sistema que habitualment s’utilitza per acoblar la toma de força del tractor amb l’eix receptor 

de l’aper, es mitjançant un eix de transmissió Cardan. El posicionament d’aquest eix respecte a 

la toma de força, es determinarà segons especificacions de la norma UNE 68-056-84.  

Cal incorporar de manera solidaria a l’estructura dues orelletes a la seva part superior i dos 

bulons a la part inferior, segons les dimensions i el posicionament especificat a la norma UNE 

68-006-88, per tal d’assegurar un bon enganxament del aper al tractor.   

Es poden diferenciar tres categories principals d’aper, en funció del seu acoblament amb el 

tractor: apers suspesos, apers semi-suspesos i apers arrossegats.   

Els apers suspesos son totalment suportats per l’enganxament a tres punts del tractor i no recolza 

res, en principi, sobre el terra. Aquest tipus d’acoblament està limitat a equips de dimensions i 

pes no excessivament elevats, per tal que no provoquin aixecament de la part frontal del tractor o 

sobrepassin les dimensions i capacitat de l’elevador hidràulic.   

Els apers semi-suspesos acoblen al tractor de manera que una part del seu pes el suporta el 

tractor i la resta reposa sobre un o diversos punts del terra. Aquesta disposició, freqüentment 

utilitzada pels remolcs, s’usa també per a l’acoblament d’apers pesats, pel treball del sòl, a 

l’enganxament tripuntal del tractor, per als quals el parell d’elevació resultaria tan elevat que 

faria aixecar l’eix davanter del tractor. 

Els apers arrossegats son acoblats al tractor de manera que pràcticament la totalitat del seu pes es 

suporta sobre el terra. Si l’adherència del terreny es suficient, el tractor pot arribar a arrossegar 

equips amb un pes molt considerable. 

El concepte quasi universal de tractor-aper suspès assoleix avui dia el seu apogeu amb el 

desenvolupament de sofisticats sistemes d’elevació hidràulics. Aquesta evolució tecnològica 

associada a un ràpid creixement de la potencia dels tractors, fan que la limitació d’aquesta 

configuració no sigui tant la capacitat d’elevació en si mateixa, sinó el risc de bolcada o 

aixecament del tractor. L’evolució natural dels tractors s’enfoca cap a l’increment progressiu del 

pes que recau sobre l’eix davanter i al pas simultani cap a la doble tracció, amb el clar objectiu 

de millorar i aprofitar les masses davanteres.      
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Després d’analitzar les diferents alternatives que es plantegen i les seves possibilitats d’adaptar-

se a les necessitats de la màquina a projectar, es decideix dissenyar la màquina sota una 

configuració d’aper suspès. 

4.2. Consideracions de seguretat i mediambientals 

Ja des dels primers passos del projecte cal tenir presents dos consideracions molt importants 

avui en dia, com son el compliment dels nivells mínims de seguretat exigits per les normatives i 

la constant preocupació per tractar de minimitzar l’impacte mediambiental que pugui ocasionar 

el projecte. 

4.2.1. Consideracions de seguretat 

En el sector agrari existeix, segons xifres oficials, un nombre molt important d’accidents. Cops, 

caigudes, atrapament i sobreesforços son algunes de les formes més freqüents d’accidents en 

aquesta activitat, en la qual el tractor es el principal agent causant d’accidents mortals. 

La majoria de les màquines agrícoles incorporen una sèrie d’elements que, degut al seu pes, la 

seva velocitat o les seves característiques intrínseques (ganivetes, cadenes, etc.) representen 

clarament un perill per l’usuari o inclús per persones que es trobin incidentalment als seus 

voltants immediats. Si el tractor per si sol ja es una font de risc, ja sigui pel treball en pendent, 

velocitat excessiva o una incorrecte utilització, el seu ús juntament amb equips agrícoles cada 

vegada més sofisticats i complexes, es un factor que agreuja aquest risc.   

Lligat a aquesta forta evolució tecnològica de la maquinària agrícola, darrerament han aparegut 

diferents normatives al respecte, en matèria de seguretat. Segons la norma espanyola UNE-EN 

1553, que estableix els requisits de seguretat i la seva verificació en el disseny i construcció de 

màquines agrícoles, per una màquina suspesa cal considerar principalment dos fonts de perill:  

− Possibilitat de bolcada del conjunt tractor-aper. En aquest sentit, cal dissenyar la màquina de 

manera que el seu pes i el seu centre de gravetat siguin insuficient per provocar aquesta 

situació.  

− Protecció contra perills d’origen mecànic durant el seu funcionament. Tots els elements 

mòbils del sistema de transmissió de potència, a excepció dels arbres Cardan de la toma de 

força que disposa d’una normativa específica, hauran d’incorporar un dispositiu de protecció 

per evitar qualsevol risc de contacte. 
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4.2.2. Consideracions mediambientals 

Un bon disseny mecànic es aquell que, a més de trobar una solució eficient i econòmica que 

permeti complir amb la pròpia funcionalitat de la màquina, ho fa parant especial atenció a les 

repercussions que pot tenir aquesta activitat sobre el medi ambient, des de qualsevol dels seus 

aspectes.  

Aquest es un valor afegit realment important que cal tenir-lo present durant el disseny, 

construcció i funcionament de qualsevol màquina, ja sigui en el sector industrial, agrícola o 

qualsevol altre.  

Degut a les pròpies característiques de la màquina a projectar (aper suspès i no autopropulsada), 

en principi no es preveuen greus impactes mediambientals (emissions atmosfèriques tòxiques, 

efluents contaminants, etc.). No obstant, si s’analitza el projecte de la màquina al llarg de tot el 

seu cicle de vida, cal considerar una sèrie de directrius o criteris de disseny, per tal d’evitar o en 

el pitjor dels casos mitigar, els efectes potencialment negatius sobre el medi ambient:    

Disseny i fabricació de la màquina 

− Reutilització de peces i components procedents de màquines fora d’ús. 

− Utilització de materials obtinguts amb baix cost energètic 

− Utilització de materials reciclats 

− No utilització de materials contaminants  

− Minimització dels materials escassos 

− Minimització de retalls sobrants  

Servei de la màquina 

− Minimització del consum de potència i per tant d’energia 

− Consum baix de matèries auxiliars (lubricants, refrigerants, etc.) 

− Ajustar el soroll i les vibracions segons uns nivells límits   

− Controlar l’aixecament de pols  

Fi de vida de la màquina 

− Facilitar el desmuntatge  

− Facilitar la reutilització de peces i components 

− Facilitar el reciclatge de materials 

− Eliminació dels elements no reutilitzables ni reciclables respectuosament amb el medi 

ambient     
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4.3. Principi de funcionament de la màquina 

A nivell molt bàsic e intuïtiu, el funcionament de la màquina es pot dividir en dos grans etapes. 

Una primera etapa consisteix en aspirar de l’exterior uns munts de material dipositats al terra, 

que són d’un volum relativament gran i contenen sòlids de diferents mides i densitats. S’estima 

que la composició en pes d’aquests munts està formada per un 75 % d’avellanes, un 20 % de 

pedres de diferents mides (densitat superior a l’avellana) i un 5 % de fulles seques i avellanes 

fallades (densitat inferior a l’avellana). Atenent a la seva mida, les pedres que s’aspiren es poden 

classificar en tres grups en una proporció màssica equitativa, diferenciant les de mida similar a 

l’avellana de les de mides inferior i superior a aquesta. Aquesta aspiració es basa en la depressió 

creada per un ventilador i que provoca la circulació d’aire des de les zones d’alta pressió cap a 

les de baixa pressió.  

A partir d’aquest moment s’inicia la segona gran fase del funcionament de la màquina, que de 

fet es la que realment aporta identitat pròpia i exclusiva a la màquina projectada. Es necessari 

dur a terme un procés de garbellat, de manera adient en una o diverses etapes, per tal 

d’aconseguir separar les avellanes de la resta de sòlids que s’aspiren juntament amb elles. La 

gran varietat de mides, formes i pesos dels materials aspirats, confereix a aquesta operació una 

dificultat considerable. Aquesta fase resta oberta a la creativitat del dissenyador, que ha de fer 

valer el seu enginy per trobar solucions constructivament viables per realitzar aquesta operació. 

S’identifiquen dos criteris o mecanismes de separació de sòlids, conceptualment diferents, que 

caldrà combinar adientment per tal d’aconseguir una òptima eficàcia en la separació. 

− Per densitat, on els sòlids transportats amb el corrent d’aire d’aspiració, en entrar a una 

cambra d’unes dimensions adients, precipiten cap al fons degut al seu propi pes. 

− Per mida, on els sòlids son transportats mecànicament a través d’un receptacle ple de forats i 

d’unes mides adients per deixar passar uns i retenir uns altres. 

Cada un d’aquest mecanismes requereix una configuració pròpia i específica. En el cas de 

separació per densitat, el medi de transport dels sòlids es pneumàtic i s’aconsegueix gràcies a un 

corrent d’aire generat per un ventilador, que es capaç d’arrossegar les partícules en suspensió.  

Per contra, en el cas de separació per mida, el transport dels sòlids es mecànic i s’aconsegueix 

per mitjà d’un mecanismes basat en una mena d’hèlix, que aprofita i transforma el moviment de 

gir d’un eix en un moviment lineal d’avanç dels sòlids.       
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El disseny conceptual de la màquina es mostra a l’esquema de la Figura 4.1, i com es pot 

apreciar consisteix en una combinació particular dels dos mecanismes de separació descrits 

anteriorment.   

 

Figura 4.1. Esquema de fluxos de material a la màquina 

El procés de recollida s’inicia amb l’aspiració a través del circuit pneumàtic 1 de tots els sòlids 

continguts al munt (avellana, pedra de tres mides i fulles). Degut a la depressió creada pel 

ventilador, aquests sòlids son arrossegats pel corrent d’aire fins a l’interior de la cambra 1. 

El circuit pneumàtic 1 està format per un tub de plàstic corrugat i flexible amb un dels extrems 

lliure i l’altre fixat a la cambra 1 mitjançant una brida abraçadora. La brida assegura un ajust 

precís del tub al coll d’entrada de la cambra, garantint l’estanqueïtat del circuit alhora que 

permet un fàcil i ràpid desmuntatge en cas d’embús. Aquest tub  ha de ser suficientment llarg per 

poder maniobrar amb facilitat sense forçar l’ergonomia en la posició de treball de l’operari.  

Un cop entra a la cambra de decantació 1, el flux d’aire es troba amb una secció notablement 

major que provoca una disminució en la velocitat de l’aire fins a un valor insuficient per 

continuar sustentant els sòlids. En conseqüència els sòlids amb densitat igual o superior a 

l’avellana, que són pràcticament la totalitat, cauen pel seu propi pes cap a la zona inferior de la 

cambra, mentre que els de menor densitat (fulles) son arrossegats juntament amb l’aire cap a la 

sortida de la cambra direcció al ventilador.     

Posteriorment, mitjançant una vàlvula rotativa s’extreu el material sòlid de la cambra. El 

funcionament d’aquesta vàlvula ha d’ésser necessàriament hermètic per garantir un correcte 

funcionament i rendiment de la instal·lació pneumàtica. 
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El material extret de la cambra 1 es abocat a un doble garbell rotatiu format per dos bombos 

concèntrics de xapa foradada solidaris a un eix giratori, amb uns forats de dimensions, geometria 

i disposició adient per permetre la separació dels sòlids de mides diferents a la de l’avellana. En 

concret, el bombo interior és més llarg i presenta uns forats rodons de mida lleugerament 

superior al diàmetre de l’avellana, mentre que l’exterior es més curt i presenta un entramat de 

barnilles paral·leles amb una separació insuficient per permetre el pas d’una avellana. D’aquesta 

manera els sòlids durant el seu moviment d’avanç provocat per l’hèlix, es sotmeten a un 

garbellat a tres nivells. La pedra petita s’escola a través dels dos garbells i cau al terra, la pedra 

gran que no es capaç de passar el garbell interior es expulsada en arribar al seu extrem, mentre 

que l’avellana i la pedra de mida similar (mitjana) queda recollida entre els dos garbells i en 

arribar al final s’aboca mitjançant una tremuja de descàrrega a una cinta transportadora.     

La cinta transporta els sòlids des del garbell fins a la boca d’aspiració del circuit pneumàtic 2. 

Aquesta boca permet la regulació d’una de les seves dimensions fins aconseguir ajustar la 

superfície d’aspiració amb una precisió suficient per permetre succionar les avellanes però no les 

pedres de la seva mida, que son més denses, i que cauen en arribar al final de la cinta.  

Les avellanes aspirades a través del circuit pneumàtic 2 son conduïdes cap a la cambra de 

decantació 2 i un cop allà, pel mateix principi que a la cambra 1, cauen cap a la zona inferior de 

la cambra. Posteriorment, s’extreuen de la cambra mitjançant una vàlvula rotativa hermètica i 

s’aboquen al sac. La sortida d’aire net de la cambra 2 es reintrodueix a la cambra 1 a través d’un 

tram de tub que comunica ambdues cambres. 

Per acabar de tancar el circuit pneumàtic, tot el cabal d’aire que es recull a la cambra 1 es 

evacuat, a través del circuit pneumàtic 3, directament cap al ventilador.  

Una vegada s’ha presentat el principi de funcionament de la màquina, des d’una perspectiva 

global i d’una manera bàsica però força aclaridora, cal entrar amb major profunditat en els 

diferents sistemes de transport de sòlids que intervenen, tot analitzant els seus respectius 

moviments i el mode d’accionar-los. 

Com s’ha comentat anteriorment, la màquina no té autonomia pròpia, en el sentit de que ni es 

autopropulsada ni disposa d’una font d’energia incorporada que proporcioni moviment a tots els 

seus mecanismes. Així doncs cal dissenyar la màquina de manera que tota la potència mecànica 

que es requereix derivi necessàriament de la toma de força del tractor. S’analitza cada un dels 

diferents mecanismes de forma independent i en funció de les seves característiques es decideix 

el sistema de transmissió de moviment idoni en cada cas.        
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La Figura 4.2 mostra un esquema conceptual del sistema de transmissió de moviment, necessari 

per accionar cada un dels diferents mecanismes que integren la màquina. 

 

Figura 4.2. Esquema de transmissió de moviment a la màquina 

L’entrada de potència a la màquina s’obté a partir d’un eix Cardan, que s’acobla per un dels seus 

extrems a la toma de força del tractor i que en règim nominal gira a 540 rpm. A partir d’aquí, es 

poden identificar dos derivacions de moviment i per tant repartiment de potencia. Per una banda, 

cal considerar la branca que acciona el ventilador i per una altre la que acciona tota la resta de 

components.  

Existeix un motiu clar que permet diferenciar entre ambdues branques i es deu al fet que mentre 

que la primera necessita una multiplicació en la velocitat de rotació de l’eix Cardan per poder 

accionar el ventilador, la segona d’elles necessita una reducció de velocitat considerable, ja que 

segons l’experiència que aporta la màquina de referència, la velocitat de rotació idònia de la 

resta de mecanismes es troba al voltant dels 30 rpm. 

Es necessari doncs, interposar un multiplicador de velocitat adequat entre el Cardan i l’eix que 

acciona el ventilador. Per altra banda, la configuració del sistema de transmissió a la segona 

branca es en sèrie, es a dir que partint de l’eix Cardan es reparteix moviment des d’un eix cap a 

un altre de manera  successiva fins arribar al darrer.  
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Degut a les dimensions de la màquina, apareixen unes distàncies considerables entre eixos 

associats,  fet que permet desestimar l’opció d’emprar corretges i decidir-se finalment per les 

cadenes com a sistema de transmissió a utilitzar. A més, aquesta decisió també està avalada pel 

fet que en les condicions adverses en que haurà d’operar la màquina, amb gran quantitat de pols 

i possiblement sotmesa a vibracions i sotracs, es preferible la utilització de cadenes que no pas 

de corretges. Existeixen altres avantatges que reafirmen les cadenes com la millor opció, com es 

la garantia de sincronisme entre roda conductora i conduïda, la poca o quasi nul·la força de 

pretensat requerida o el reduït manteniment que es necessari realitzar.   

Cal fer esment de que la relació de reducció que es planteja, resulta impossible d’aconseguir en 

una única etapa de reducció, de manera que es necessari obtenir-la com a mínim en dues etapes. 

Per tant, caldrà disposar d’un eix auxiliar intermig entre el Cardan i l’eix que acciona la vàlvula 

1, des d’on posteriorment es repartirà el moviment a la resta d’eixos.   
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5. Configuració de la màquina 

L’orientació que s’ha donat al projecte es força ambiciosa i d’un gran abast, ja que es planteja la 

realització del disseny íntegre de la màquina per tal d’aconseguir la seva funcionalitat. Per tant, 

l’enfoc que se li dona es des d’una perspectiva generalista i de conjunt, però sense sacrificar ni 

exhaustivitat ni detall en el disseny de les diferents peces i components que integren la màquina. 

    

Aquesta amplia visió de la maquina a projectar comporta una important tasca de disseny, en la 

qual no solament cal pensar en la pròpia funcionalitat de cada peça, sinó que també cal tenir en 

compte altres aspectes com son la manera d’integrar-la amb la resta, possibles interferències o 

limitacions dimensionals durant el muntatge.     

A nivell de configuració, la màquina està composada per sis subconjunts, cada un d’ells associat 

a un dels eixos, i per una estructura de suport o bastidor sobre la qual es subjecten els diferents 

subconjunts i que a la vegada serveix per suportar la màquina sobre els tres punts del tractor. 

5.1. Estructura de suport 

Tota màquina està composada per uns determinats elements de transmissió i per una estructura 

que els hi proporciona un suport físic comú sobre el qual poder-se integrar.  

Per garantir el correcte funcionament de qualsevol transmissió es essencial situar els eixos amb 

una posició relativa força precisa. Aquest aspecte encara pren major importància quan es disposa 

en sèrie diverses etapes de transmissió o repartiment de moviment, ja que els petits desajustos es 

van acumulant i poden arribar a introduir tensions prou elevades com per a impossibilitar el 

funcionament de la transmissió. En aquest sentit la funcionalitat de l’estructura es clau, ja que ha 

de ser capaç de suportar i absorbir els esforços a que està sotmesa, mantenint les seves 

dimensions i sense deformar-se elàsticament més enllà d’uns determinats límits. Aquest 

argument ens porta a dissenyar l’estructura, sotmesa principalment a esforços de compressió i de 

flexió, de manera que se n’obtinguin alts nivells de rigidesa, cosa que, generalment també 

n’assegura la seva resistència.  

Una de les solucions constructives més freqüents avui dia per a una bancada o bastidor és la 

construcció soldada de perfils estructurals, i la forma més habitual es la paral·lelepípeda, que 

resulta robusta i força satisfactòria quan no es sotmet a torsió. 

Degut a la particular configuració de màquina suspesa, resulta extremadament important 

minimitzar el pes total de la màquina, i per tant de l’estructura, sense sacrificar-ne la rigidesa. 
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L’obtenció d’una construcció lleugera es pot abordar des de dos punts de vista complementaris: 

a partir de l’optimització del material (triant un material resistent però lleuger) i a partir de 

l’optimització de les formes i dimensions (utilitzant perfils normalitzats i comercialitzats).  

Es realitza un estudi de materials per tal de seleccionar un que presenti òptimes característiques 

de resistència i rigidesa i que alhora sigui fàcilment soldable. A més, es consideren altres factors 

com la resistència als agents atmosfèrics, la densitat i evidentment el preu. Dintre del acers de 

construcció d’ús general existeix un grup d’acers soldables, amb prescripcions sobre resiliència 

(fruit de limitacions en la composició, especialment en el %C), presentats en forma de xapes i 

perfils laminats en calent i que solen usar-se per elements estructurals. En el marc d’aquest grup, 

el material que finalment s’escolleix és l’acer denominat com a S275 segons la normativa UNE 

EN 10025-94. 

El procediment de soldadura més difós i universal per acers de construcció, es la soldadura per 

arc elèctric amb material d’aportació (elèctrode revestit). Les nombroses avantatges, que han fet 

optar per aquesta solució son entre d’altres el baix cost, la senzillesa de l’equip necessari, la 

flexibilitat per ser aplicada a tot tipus d’unions i posicions o una qualitat comparativament 

superior a d’altres tipus de soldadura com l’oxiacetilènica. Per contra, el principal inconvenient 

es deu a la dificultat d’automatització, factor gens decisiu en el cas que ens afecta, ja que la 

reduïda sèrie a fabricar no permet contemplar la viabilitat econòmica d’aquesta possibilitat. 

A continuació, la Figura 5.1 mostra una modelització tridimensional de l’estructura de suport de 

la màquina, realitzada amb l’eina de disseny gràfic AutoCAD. Per major detall veure annex E.   

 

 
Figura 5.1. Modelització estructura de suport 
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Com es pot observar, l’estructura incorpora solidàriament a la seva part frontal dues orelletes i 

dos bulons, segons dimensions i posicionament especificat a la norma UNE 68-006-88, per tal 

d’assegurar un bon enganxament del aper als tres punts del  tractor. El disseny d’aquest elements 

es considera crític degut a les importants sol·licitacions a que es troben sotmesos. En aquest 

sentit, per augmentar la secció resistent dels bulons es decideix fer-los passants a través del 

perfil, a més d’incorporar un reforç local a la zona interior del perfil ‘en U’ mitjançant unes 

platines de xapa del mateix gruix que el perfil. No obstant, s’ha realitzat un càlcul específic per 

comprovar la seva resistència (veure annex C.3.1).   

El funcionament de la màquina serà a l’exterior en unes condicions de polseguera considerable, 

de manera que resulta recomanable proporcionar-li resistència contra els agents atmosfèrics. Es 

decideix aplicar-li una capa de pintura protectora sobre tota la seva superfície exterior.  

Per últim, cal observar la  necessitat de tapar els extrems oberts dels perfils per tal d’evitar 

l’entrada de brutícia o aigua. Es consideren dos possibles solucions, la primera consisteix en 

soldar unes petites platines, la segona consisteix en muntar a pressió uns taps de plàstic amb una 

mena de llavi de dimensions lleugerament superiors a les de la cavitat interior del perfil. De les 

dues solucions proposades es tria la segona per motius d’economia i facilitat de muntatge.  

5.2. Subconjunt 1. Eix ventilador 

Aquest subconjunt té la missió d’accionar la turbina del ventilador, que es on es consumeix la 

major part de la potència, però també ha de repartir moviment i potència a la resta d’eixos.  

A continuació, a la Figura 5.2 es mostra una modelització tridimensional del subconjunt 1, 

realitzada amb l’eina de disseny gràfic AutoCAD. L’estructura es presenta tallada per visualitzar 

tots els components. Per major detall veure annex E. 

 
Figura 5.2. Modelització eix ventilador 
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L’entrada de potència a la màquina es realitza mitjançant un arbre de transmissió Cardan, 

acoblat a la toma de força del tractor. La particular configuració de la màquina suspesa i no 

arrossegada, no permet moviment relatiu entre aper i tractor (excepte el moviment vertical 

accionat per l’hidràulic). Per tant, els angles que apareixen son teòricament nuls, o en el pitjor 

dels casos mínims, de manera que queda garantida en tot moment una transmissió de potència 

homocinètica i sense irregularitats. 

Una primera consideració que cal tenir en compte es la necessitat de situar la superfície de 

l’estructura sobre la que es recolzarà i subjectarà tot el subconjunt, de manera que 

s’aconsegueixi un posicionament precís de l’arbre Cardan en relació a la toma de força del 

tractor, segons especificacions de la norma UNE 68-056-4.  

El ventilador seleccionat es centrífug de mitja pressió i amb turbina radial gran. La seva 

configuració no es la estàndard, ja que enlloc d’accionar-se elèctricament ho fa a transmissió. 

Les pales de la turbina son rectes i aptes per al transport de pols i material sòlid en suspensió. La 

carcassa està feta de xapa d’acer i presenta un acabat anticorrosiu en pols de resina d’epòxi, 

secada al forn a  una temperatura de 200 ºC, previ fosfatat al zenc.   

El ventilador requereix una velocitat de rotació molt més elevada que la de l’arbre Cardan, que 

gira a una velocitat nominal de 540 rpm. Per tant, es necessari incorporar un multiplicador de 

velocitat adequat entre aquests dos components.  

La relació de transmissió necessària no es massa elevada, cosa que permet decidir-se per un 

multiplicador d’engranatges cilíndrics de dues etapes amb dentat helicoïdal rectificat, 

desestimant l’alternativa de vis sens fi, que comportaria un cost més elevat i un rendiment 

inferior. Les principals característiques del multiplicador son unes dimensions reduïdes, un 

funcionament silenciós i l’estandarització dels seus components.  

La derivació de potència cap a la segona branca es transmet per cadena a partir del pinyó A1 

muntat sobre l’eix d’entrada del multiplicador. El material del pinyó es acer C-43 i el seu dentat 

ha estat sotmès a un tractament tèrmic d’inducció que li confereix elevada duresa i llarga vida 

útil. El sistema de fixació del pinyó a l’eix es realitza per claveta, segons normativa DIN 6885. A 

més, per facilitar l’operació de muntatge, el pinyó incorpora dos forats roscats per ser fixat 

axialment a l’eix.  

 

 



���������	
�������
������
������������ ������� � � � � �	��33�

 

Per acoblar l’eix de sortida del multiplicador amb l’eix del ventilador es decideix utilitzar un 

acoblament flexible. L’acoblament presenta dos mangons d’acer amb uns allotjaments per 

muntar els eixos i fixar-los per mitjà d’una claveta. Entre els dos mangons s’interposa un 

element elàstic a base d’un elastòmer de poliuretà amb una duresa adient. La concepció de 

l’acoblament permet absorbir desalineaments radials i angulars entre els eixos, deguts a 

possibles imprecisions en la disposició dels suports de l’estructura. A més, també s’aconsegueix 

una major suavitat en la transmissió del parell.    

Per suportar l’eix que acciona la turbina del ventilador, es disposa un rodament amb suport 

integrat que es fixa sobre l’estructura de la màquina. Aquesta configuració permet un muntatge 

molt còmode a més d’un òptim ajust a l’eix mitjançant un anell tensor excèntric. Els rodaments 

son autoalineables, de manera que permeten compensar errors d’alineació de l’eix mitjançant 

moviments de regulació de la superfície esfèrica de l’anell exterior. En general la tolerància de 

l’eix depèn de la velocitat i la càrrega i es situa entre un h6 i h9. No obstant, per a la majoria 

d’aplicacions son suficients eixos comercials estirats, amb tolerància general. Per tal de protegir 

al rodaments enfront la brutícia i l’aigua durant el funcionament de la màquina, es 

imprescindible incorporar un sistema d’obturació. Es decideix aplicar el tipus d’obturació R, que 

segons el catàleg, resulta especialment recomanable per aplicacions de maquinaria agrícola. 

Aquest sistema d’obturació consisteix en tres peces, dos discs de xapa d’acer zencat, amb llavi 

de NBR intercalat. 

Una consideració funcional extremadament important que cal tenir en compte, es la posició de 

muntatge del ventilador per tal d’originar el flux en la direcció que es desitja i no a l’invers. 

Aquesta posició queda perfectament determinada en funció de dos paràmetres. El primer es el 

sentit de gir de la toma de força, horari vist des del darrera del tractor. El segon es el nombre 

d’etapes del multiplicador, dues i en conseqüència el sentit de rotació de l’eix de sortida es el 

mateix que el d’entrada. Segons això, la posició de muntatge del ventilador es la de 

subministrament estàndard, és a dir LG 270 (veure annex D.1). 

Com s’ha vist, la major part dels components que incorpora el subconjunt son comprats. Els 

únics elements que cal fabricar son les embocadures d’entrada i sortida al ventilador. La 

tecnologia de fabricació d’aquests elements es basa en el doblegament i soldadura de xapa 

d’acer de 2 mm de gruix. Aquests elements s’acoblen i es fixen a les brides que el ventilador 

presenta a tal efecte, interposant una junta de cautxú per evitar problemes de planitut entre 

ambdues superfícies, que podrien provocar fugues d’aire i per tant reduir l’eficiència del circuit 

pneumàtic. 
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5.3. Subconjunt 2. Eix auxiliar 

Aquest subconjunt es focalitza precisament en l’arbre auxiliar i tots els components associats. 

Com s’ha dit anteriorment, la reducció de velocitats es realitza per cadenes i en dues etapes. Per 

tant, es necessari disposar d’un arbre auxiliar o intermedi entre l’arbre Cardan, que gira a 540 

rpm, i l’arbre que acciona la resta de mecanismes (les vàlvules, el garbell i la cinta), que gira a 

una velocitat de 30 rpm.  

A continuació, a la Figura 5.3 es mostra una modelització tridimensional del subconjunt 2, 

realitzada amb l’eina de disseny gràfic AutoCAD. La xapa de protecció es mostra tallada per 

poder visualitzar la corona i facilitar-ne la interpretació de la figura. Per major detall veure annex 

E. 

 
Figura 5.3. Modelització eix auxiliar 

Com es pot observar a la figura, l’arbre es suporta sobre una parella de rodaments, amb suport 

incorporat, que es fixen sobre una mena de patinets soldats a l’estructura de la màquina. 

Les peces d’aquest subconjunt que es fabriquen expressament son el propi arbre, els casquets 

distanciadors i la xapa de protecció. L’arbre s’obté a partir d’un rodó d’acer S 275 (norma UNE 

EN 10025) que es torneja per tal de practicar-hi un petit ressalt que fa de topall durant el 

muntatge axial dels rodaments. Els casquets distanciadors tenen la funció de fixar axialment la 

posició del pinyó o corona corresponent, per tal de garantir la seva alineació amb la corona o 

pinyó complementari. Aquests casquets son fabricats a partir d’un tub d’acer al qual es practica 

una obertura longitudinal per allotjar la claveta. Per motius de seguretat, es disposa una xapa de 

protecció que impedeixi un contacte accidental amb la cadena des del lateral de la màquina. 

Aquest element de protecció està fabricat per soldadura amb xapa d’acer S 235 (norma UNE EN 

10025) de 2 mm de gruix i es fixa a l’estructura per mitjà de 3 cargols autorroscats de mètrica 6.  
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 Els components que es compren directament de proveïdor són els rodaments, el pinyó, la corona 

i les cadenes corresponents. Els rodaments son autoalineables amb suport incorporat i presenten 

les mateixes característiques d’obturació que les explicades pel rodament del subconjunt 1.  

El pinyó B1 es de la mateixa sèrie i té les mateixes característiques que l’A1 (veure subconjunt 

1), no obstant la corona A2 presenta unes característiques que no es troben en aquesta sèrie, de 

manera que es parteix d’una roda estàndard amb el nombre de dents adient i es mecanitza el seu 

diàmetre interior, així com un forat roscat pel fixament axial. Les cadenes A i B, encara que de 

diferent pas, ambdues son de corrons, simples i compleixen la normativa DIN 8187.  

5.4. Subconjunt 3. Eix vàlvula 1 

Aquest subconjunt està format per dos elements, un estàtic (la cambra de decantació 1) i un altre 

dinàmic (la vàlvula extractora 1). A més, existeixen una sèrie de components complementaris 

que es poden agrupar en tres grups. Un primer grup constituït pel sistema de transmissió que 

permet captar moviment i potència per accionar l’element principal del subconjunt (la vàlvula 

rotativa), així com repartir moviment als eixos successius. Un segon grup que permet posicionar 

i suportar tot el subconjunt sobre l’estructura de la màquina. I un tercer grup que, per seguretat, 

impedeix un contacte accidental amb les parts mòbils de la màquina (cadenes i pinyons). 

A continuació, la Figura 5.4 mostra una modelització tridimensional del subconjunt 3, realitzada 

amb l’eina de disseny gràfic AutoCAD. Cal notar que tant la cambra com la xapa de protecció, 

es mostren tallades per facilitar-ne la interpretació de la figura. Per major detall veure annex E. 

 
Figura 5.4. Modelització eix vàlvula 1 



� �	��36� � ��� � 
�� 

 

La vàlvula presenta una funcionalitat certament compromesa, ja que ha d’extreure el material 

sòlid de l’interior de la cambra, però sense permetre l’escapament d’aire per optimitzar el 

funcionament del circuit pneumàtic. La solució constructiva per la que s’ha optat, es basa en 

unes pales de cautxú natural cargolades sobre unes platines solidaries a l’eix, que per superar la 

secció de pas de la cambra a l’alçada de l’eix (més estreta) es deformen i eviten el pas de l’aire. 

El mecanisme està dissenyat de manera que contínuament hi ha dos pales en contacte amb les 

parets de la cambra, assegurant-ne en tot moment la seva estanqueïtat. Les dimensions de les 

pales estan estretament lligades a les dimensions de la cambra per aconseguir un ajust precís tant 

en la seva direcció longitudinal com radial.      

La cambra de decantació de sòlids està fabricada amb xapa d’acer S 235 de 2 mm de gruix, 

adientment doblegada i soldada amb cordó en continu per garantir la seva estanqueïtat, i a la que 

posteriorment se li aplica una capa de pintura protectora sobre tota la seva superfície. Com es pot 

apreciar a la Figura 5.4 per tal de suportar la cambra sobre l’estructura, es solda a cada lateral de 

la cambra dos esquadres encarades i s’hi practiquen una sèrie de forats, de manera que 

funcionant a mode de guia, es posiciona en alçada sobre el perfil de l’estructura i es munten uns 

cargols passants que suporten el pes propi de tot el subconjunt. 

En el disseny de la cambra es planteja una dificultat en relació a la introducció de les pales, ja 

premuntades, a l’interior de la cambra. Per solucionar aquest incident ha estat necessari practicar 

sobre una de les seves cares una obertura circular de diàmetre igual a la longitud màxima de les 

pales. Un cop son introduïdes i suportades sobre el primer dels rodaments fixat a la cara 

oposada, es col·loca una tapa cargolada a la cambra, que cobreix l’orifici, i sobre la qual es fixa 

el segon dels rodaments.  

A part, existeixen altres elements que cal fabricar a mida com son els diferents casquets 

distanciadors i la xapa de protecció. Les característiques i consideracions de disseny d’aquests 

elements son les mateixes que les comentades pels elements anàlegs del subconjunt 2.   

Entre els principals elements que es compren es troben la parella de rodaments que suporta l’eix 

de les pales, els pinyons i cadenes per a la transmissió de moviment, i els tubs del transport 

pneumàtic.  

En quant als rodaments, cal fer esment a la configuració del suport en forma de brida, es a dir 

que els cargols de subjecció son paral·lels a l’eix. La resta de característiques són les mateixes 

que les comentades pels rodaments dels subconjunts anteriors.  

 



���������	
�������
������
������������ ������� � � � � �	��37�

 

El pinyó C1 i la corona B2, tenen les mateixes característiques que el B1 i A2 respectivament 

(veure subconjunt 2). Els tubs, són de plàstic corrugat d’elevada flexibilitat i es subjecten a les 

boques d’entrada o sortida de la cambra mitjançant unes brides abraçadores de fixació ràpida per 

cargol.       

5.5. Subconjunt 4. Eix garbell 

L’element principal del subconjunt i clau des del punt de vista funcional es el doble garbell 

rotatiu cilíndric. Les pròpies particularitats d’aquest element fan que sigui necessari una 

configuració original i exclusiva. Al no trobar cap solució al mercat que s’hi escaigui, es fa 

inevitablement obligada la seva fabricació a mida.  

A més, apareixen una sèrie d’elements necessaris per a la transmissió de moviment, que es 

munten sobre el propi eix del garbell i que en general, son articles comprats directament de 

proveïdor.  

Per mesures de seguretat, s’incorporen unes proteccions que impedeixen un contacte accidental 

amb alguna de les parts mòbils del subconjunt (especialment les cadenes). 

A continuació, a la figura 5.5 es mostra una modelització tridimensional del subconjunt 4, 

realitzada amb l’eina de disseny gràfic AutoCAD. Cal notar que tant el garbell com les xapes de 

protecció, es mostren tallats per facilitar-ne la interpretació de la figura. Per major detall veure 

annex E.  

 

Figura 5.5. Modelització eix garbell 
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A nivell bàsic i conceptual, es pot dir que el garbell està format per un eix sobre el qual s’hi 

munten de manera solidària dos cilindres concèntrics de xapa foradada, cada un amb un 

entramat de geometria i dimensions diferent. Per suportar i alhora donar consistència als 

cilindres, es disposen a cada extrem un conjunt format per una mena de creueta de quatre braços 

muntada sobre un botó soldat a l’eix. Els quatre braços s’uneixen mitjançant uns cèrcols, sobre 

els quals es recolzen cada un dels cilindres.  

Per altra banda, per aconseguir l’avanç dels sòlids a l’interior dels cilindres, es solda al llarg de 

tota la seva longitud, una mena de helicoïdal. Aquesta helicoïdal s’obté a partir d’un anell obert 

de xapa, del mateix diàmetre que el cilindre corresponent, separant els seus extrems en 

direccions contraries. 

Com es pot observar a la figura, l’eix del garbell es suporta sobre una parella de rodaments amb 

suport incorporat, que recolzen i es fixen sobre una mena de patinets soldats a l’estructura de la 

màquina. Els rodaments presenten les mateixes característiques d’autoaliniament i obturació, 

que les comentades pels rodaments dels subconjunts anteriors. 

Aquest subconjunt incorpora tres pinyons, amb les seves respectives cadenes, tots de la mateixa 

sèrie que l’A1 (veure subconjunt 1). El pinyó C2 és el pinyó motriu pel qual s’introdueix tota la 

potència, tant per accionar el propi garbell com la resta d’elements posteriors; mentre que els 

pinyons D1 i E1 reparteixen moviment a la vàlvula 2 i a la cinta transportadora respectivament. 

Cal notar la considerable llargada d’aquest arbre. En aquest sentit, per comprovar l’adequada 

disposició dels punts de recolzament així com el propi dimensionament de l’arbre, s’ha realitzat 

un càlcul de resistència (veure annex C.3.2).  

Altres elements que cal fabricar a mida son els diferents casquets distanciadors i les dues xapes 

de protecció que cobreixen les cadenes. La funció, característiques i consideracions de disseny 

d’aquests elements son les mateixes que les comentades pels elements anàlegs del subconjunt 2. 

  

5.6. Subconjunt 5. Eix cinta  

La funció d’aquest subconjunt no és la de realitzar pròpiament una operació de garbellat o 

separació de sòlids, sinó la de fer d’enllaç entre dos elements. Concretament, ha de recollir els 

sòlids que s’aboquen al final del garbell exterior i transportar-los cap a la boca d’aspiració de la 

cambra 2.   
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A continuació, a la Figura 5.6 es mostra una modelització tridimensional del subconjunt 5, 

realitzada amb l’eina de disseny gràfic AutoCAD. Per major detall veure annex E. 

 
Figura 5.6. Modelització eix cinta transportadora 

Com es pot observar a la figura, les diferents peces i components que constitueixen el 

subconjunt es munten sobre una subestructura independent, que alhora es recolza mitjançant 

quatre potes sobre l’estructura principal de la màquina i s’hi fixa mitjançant quatre cargols 

autorroscants. 

A cada extrem de la part inferior de la subestructura s’hi fixa una parella de rodaments, amb 

suport incorporat i muntats en posició invertida, sobre els quals es suporten uns corrons fabricats 

expressament, que serveixen de guia i recolzament a la pròpia malla de la cinta transportadora.   

Els corrons són conformats per soldadura i consisteixen bàsicament en una xapa corbada en 

forma de cilindre, que es suporta sobre dos tapetes en forma de disc solidaries a un eix. L’eix 

s’obté a partir d’un rodó d’acer, al qual s’ha tornejat un ressalt que fa de topall durant el 

muntatge axial de les tapetes. Les tapetes i el cilindre s’obtenen a partir de xapa d’acer 

adientment tallada.  

Dels dos corrons, un actua com a conductor i l’altre com a conduït. L’arrossegament es realitza 

per cadena. S’ha optat per emprar una cinta transportadora composta, es a dir que a demés de la 

pròpia malla incorpora dos accessoris. Un d’ells és una cadena en un dels laterals que s’uneix a 

la cinta a cada pas, i un altre és una aleta lateral que evita la caiguda de producte pels costats de 

la cinta. Les avantatges d’aquesta configuració són clares, ja que facilita l’arrossegament de la 

cinta i assegura una bona tracció, evitant que la malla pateixi el desgast propi del moviment 

dinàmic de la cinta.    
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Per tant, sobre cada un dels eixos dels corrons cal muntar un pinyó F que engrani amb la cadena 

solidària a la cinta. A més, el corró llarg o conductor, incorpora un altre pinyó E2 que acciona tot 

el mecanisme. Les característiques i consideracions de disseny dels pinyons, rodaments i 

casquets distanciadors són les mateixes que les ja comentades pels elements anàlegs de 

subconjunts anteriors. 

Altres elements que cal fabricar a mida son la tremuja de descàrrega del garbell i la boca 

d’aspiració de la cambra 2. Com es pot observar a la figura, ambdós elements es fixen a la part 

superior de la subestructura, cargolant-se a un perfil en forma ‘de L’.  

La tremuja de descàrrega es fabrica per soldadura a partir de xapa d’acer S 235 de 2 mm de 

gruix i està formada bàsicament per dos peces frontals tallades segons el diàmetre del garbell 

corresponent i per una mena de rampa entre ambdós frontals que dirigeix adequadament el 

material cap a la cinta.  

En quant a la boca d’aspiració de la cambra 2, és fabrica en xapa d’acer S 235 de 2 mm de gruix 

i es conforma per doblegament i soldadura. S’hi poden distingir dos parts clarament 

diferenciables, la inferior amb forma de paral·lelepípede i de dimensions precises per aspirar 

únicament avellanes i no pedra de la seva mida, i la  superior amb forma cilíndrica per permetre 

l’acoblament amb el tub.      

5.7. Subconjunt 6. Eix vàlvula 2 

Conceptualment aquest subconjunt és pràcticament idèntic al subconjunt 3, tant des del punt de 

vista de funcionalitat com de principi de funcionament o de solucions constructives globals. No 

obstant, lògicament el disseny del seus elements és diferent en quant a dimensions i per altra 

banda, com és el darrer mecanisme de la cadena de moviment, només presenta un únic pinyó 

necessari pel seu propi accionament.  

Cal tenir en compte que a la sortida de la cambra 2 s’obtenen avellanes, teòricament netes, que 

s’han d’abocar directament al sac; per tant, la boca de sortida de la cambra ha d’estar situada just 

a l’alçada adient per permetre col·locar-hi un sac normalitzat a sota. A més, cal disposar d’una 

plataforma de xapa, collada a la base de l’estructura, per recolzar i suportar el sac.    
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A continuació, a la Figura 5.7 es mostra una modelització tridimensional del subconjunt 6, 

realitzada amb l’eina de disseny gràfic AutoCAD. Cal notar que tant la cambra com la xapa de 

protecció, es mostren tallades per facilitar-ne la interpretació de la figura. Per major detall veure 

annex E. 

 
Figura 5.7. Modelització eix vàlvula 2 

Els comentaris a fer sobre la configuració del subconjunt son bàsicament els mateixos que els 

realitzats pel subconjunt 3, entre els quals cal remarcar: el disseny de la vàlvula basat en unes 

pales de cautxú cargolades a unes platines solidaries a un eix d’acer, el sistema de subjecció del 

subconjunt a l’estructura mitjançant uns cargols passants i unes guies solidaries a la cambra, la 

necessitat de practicar sobre una de les cares de la cambra una obertura circular per permetre el 

muntatge de les pales i la posterior col·locació d’una tapa cargolada o la configuració del suport 

dels rodaments en forma de brida, a part de les característiques d’autoaliniament i obturació.   
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6. Transport pneumàtic de sòlids 

L’objectiu d’aquest capítol és seleccionar un ventilador adequat per generar els fluxos d’aire i 

transportar els sòlids en suspensió. Cal determinar les pèrdues de càrrega, el cabal i la potencia a 

cada un dels circuits d’aire. Es dissenyarà també, les cambres de decantació de sòlids.  

Prèviament a la determinació de les pèrdues de càrrega d’un flux d’aire amb sòlids en suspensió, 

cal decidir la velocitat d’aire necessària pel transport dels sòlids. Aquesta magnitud juga un 

paper essencial per garantir en tot moment un òptim moviment del material i evitar possibles 

problemes d’obturació de la secció de pas.  

6.1. Punt de partida 

6.1.1. Caracterització de l’aire 

Per realitzar l’estudi dels diferents fluxos d’aire, es considera durant l’operació de la màquina un 

aire sotmès a condicions atmosfèriques normals, es a dir a  20 ºC i 1 atm. La densitat de l’aire ρ 

en aquestes condicions es pren igual a 1,2 Kg/m3 i la viscositat cinemàtica υ igual a 1,51·10-5 

m2/s.  

A partir de les dades anteriors es poden calcular: 

Taula 6.1 Caracterització de l’aire 

6.1.2. Caracterització dels sòlids 

S’estima la composició en pes dels munts de material a xuclar formada per un 75 % d’avellanes, 

un 20 % de pedres de diferents mides (densitat superior a la de l’avellana) i un 5 % de fulles 

seques i avellanes fallades (densitat inferior a la de l’avellana).  

S’han mesurat experimentalment les densitats de l’avellana ρa, la pedra ρp, així com de les 

avellanes fallades ρf  i s’obtenen els valors de 810, 2.600 i 300 Kg/m3 respectivament. 

Una especificació bàsica es el cabal màssic de sòlids que la màquina es capaç de processar 

Ms=1000 Kg/h. Aquest valor afecta directa i decisivament sobre el disseny de tots els 

components de la màquina, tant pneumàtics com mecànics.   

 γ = ρ g 11,77 N/m 3 

Viscositat dinàmica 1,81Ε−05 Kg/(m s) 
Pes específic aire 

µ = ρ υ 
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A partir de les dades anteriors es calculen els cabals volumètrics per cada tipus de sòlid: 

  

Taula 6.2 Caracterització dels sòlids 

6.2. Velocitat d’aire límit per sustentar una avellana 

Una variable bàsica del model de càlcul i que cal determinar es la velocitat d’aire mínima v0 que 

es necessària per aspirar avellanes i fer-les pujar per un tub vertical en contra de la gravetat.  

A partir de dades experimentals es calculen l’àrea d’avellana sotmesa al flux d’aire Aa, i el seu 

pes Pa. En situació d’equilibri, el pes de l’avellana ha de ser igual a la força mínima de 

sustentació de l’avellana dins el flux d’aire (negligint la força d’Arquimedes). La força 

d’arrossegament Fa (o de sustentació) es calcula en funció d’un coeficient aerodinàmic 

d’arrossegament CD mitjançant l’expressió següent: 

(Eq. 6.1) 

A on ρ es la densitat i v es la velocitat de l’aire (lligada amb el nombre de Reynolds del flux). El 

coeficient d’arrossegament d’un flux d’aire sobre una esfera s’obté experimentalment en funció 

del nombre de Reynolds i es presenta, segons Gross (1995), en un gràfic com el de la Figura 6.1.  

 

Figura 6.1 Gràfic CD – Re, per una esfera 

2

2
1 vACF aDa ⋅⋅⋅⋅= ρ

Cabal d'avellanes Qa = 0,75 Ms/ ρa 2,57E-04 m3/s

Cabal de pedra Qp = 0,2 Ms/ ρp 2,14E-05 m3/s

Cabal de fallades i fulles Qf = 0,05 Ms/ ρf 4,63E-05 m3/s

Cabal de sòlids Qs = Qa+ Qp+ Qf 3,25E-04 m3/s
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El gràfic anterior resulta adequat quan es coneix el nombre de Reynolds, però en el nostre cas 

ens cal suposar un Re que es va retocant per aproximacions successives fins que  Pa = Fa .  

Per implementar en Excel aquestes iteracions, s’utilitza l’expressió de CD  proposada per White 

(1974) que s’ajusta acceptablement al gràfic anterior per a Reynolds elevats (Re < 2 * 105).  

(Eq. 6.2) 

El resultat de la iteració permet determinar el nombre de Reynolds mínim Re0 per aconseguir 

l’equilibri de forces. Posteriorment, a partir d’aquest valor es dedueix la velocitat d’aire mínima 

que cal per aspirar avellanes: 

(Eq.6.3) 

6.2.1. Càlcul de la velocitat d’aire límit  

Per facilitar els càlculs s’assimila la geometria d’una avellana a la d’una esfera. El valor del seu 

diàmetre mitjà Da s’ha obtingut experimentalment i pren el valor de 0,015 m. 

Aplicant les dades experimentals de l’avellana (Da i ρa) a la teoria presentada anteriorment 

s’obtenen els següents resultats numèrics:  

Taula 6.3 Càlcul de la velocitat d’aire límit 

6.3. Pèrdua de càrrega d’un flux amb sòlids en suspensió 

Una vegada coneguda la velocitat d’aspiració mínima, per tal d’establir la velocitat d’aire 

necessària en cada un del circuits pneumàtics de la màquina, s’assignen uns factors de majoració 

f adients, segons les característiques i funcionalitat de cada circuit. 

(Eq. 6.4) 

aD
v

υ⋅= 0
0

Re

Àrea avellana Aa = π Da
2 / 4 0,000177 m2

Pes avellana Pa = π/6 Da
3 ρa  g 0,01404 N

Nombre de Reynolds límit Re0 17085

Coeficient arrossegament CD= 24/Re +6/(1+Re1/2)+0,4 0,45

Força arrossegament límit F0 = 1/2 CD ρ Aa v0
2 0,01402 N

Velocitat d'aire límit per aspirar avellanes v0 = Re0 υ / Da 17,2 m/s

4.0
Re1

6
Re
24 +

+
+=DC

0vfv ⋅=
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Un cop determinada la velocitat d’aire per cada un dels circuits pneumàtics, ja es pot calcular, en 

primer lloc el cabal d’aire i, a continuació les pèrdues de càrrega a cada circuit.  

 (Eq. 6.5) 

El mètode de càlcul que s’ha seguit per determinar la pèrdua de càrrega que experimenta un flux 

d’aire amb transport de sòlids en suspensió, es basa en informació extreta de l’article ‘Quaderns 

d’Enginyeria 2 (1980)’ d’Eugeni Valencia. Segons aquest document, es poden distingir tres 

tipus de fluxos fonamentals: de partícules, de manyocs i de coàguls. D’aquestes tres tipologies 

de flux la que millor s’escau a les característiques dels  fluxos en estudi, es la de flux de 

partícules. 

Segons indicacions de l’article, les pèrdues de càrrega en un circuit es determinen calculant les 

respectives a l’aire i al sòlid per separat, i sumant-les posteriorment per trobar la pèrdua de 

càrrega total. Per altra banda, cada una d’aquestes pèrdues de càrrega es poden dividir per al seu 

estudi en dues categories: les associades a trams lineals de tub i les associades a les diferents 

singularitats (colzes, filtres, canvis de secció, etc.).  

 (Eq. 6.6) 

Les pèrdues de càrrega de l’aire han estat tradicionalment molt estudiades i actualment 

existeixen nombrosos mètodes, tant gràfics com analítics, per a la seva determinació. Per altra 

banda, en quant a la pèrdua de càrrega del sòlid, cal fer esment de la gran influència que te en 

aquest cas la posició del tub (a diferència del cas de l’aire), i en aquest sentit s’identifiquen 

coeficients de pèrdua diferents pels trams horitzontals i verticals. A continuació, s’exposen els 

models de càlcul emprats: 

− Pèrdues de càrrega per l’aire 

• Pèrdues lineals: Es quantifiquen mitjançant la fórmula de Darcy-Weisbach (Eq. 

6.8). Cal determinar prèviament el coeficient de fregament λ mitjançant un àbac de 

Moody (veure annex B, figura B.1) partint de la rugositat relativa del tub i del 

nombre de Reynolds corresponent. 

(Eq. 6.7) 

(Eq. 6.8) 
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• Pèrdues singulars: Es quantifiquen segons l’equació (Eq. 6.9). Els coeficients de 

pèrdua ζ s’obtenen a partir de gràfiques específiques per cada tipus de singularitat 

publicades al promptuari de ventilació de Soler i Palau (veure annex B.2). 

 (Eq. 6.9) 

− Pèrdues de càrrega pel material.  

• Pèrdues lineals: Es quantifiquen segons l’equació (Eq. 6.12). Cal determinar 

prèviament la concentració C de sòlids en aire mitjançant l’equació (Eq. 6.11), així 

com els coeficients de pèrdua horitzontal i vertical λh o λv. Per determinar aquests 

coeficients de pèrdua s’han de calcular els nombres de Froude Fr0 (amb velocitat de 

l’aire v) i Froude límit Fr0
* (amb velocitat de caiguda del material v0) corresponents i 

entrar a la gràfica representada a la Figura 6.2.    

(Eq. 6.10) 

(Eq. 6.11) 

(Eq. 6.12) 

 

Figura 6.2. Pèrdua càrrega lineal del material  

g
v

H a
s ⋅

⋅=∆ � 2

2

ζ

Dg
v

Fr
⋅

=0 Dg
v

Fr
⋅

= 0*
0

ρ
ρ

⋅
⋅=

Q
Q

C ss

g
v

D
LL

CH vvhhs
l ⋅

⋅⋅+⋅⋅=∆
2

)( 2λλ



� �	��48� � ��� � 
�� 

 

• Pèrdues singulars: Es quantifiquen segons l’equació (Eq. 6.13). Cal determinar 

prèviament la longitud equivalent dels colzes Lc a partir de la Figura 6.3 i entrant pels 

valors de cabal màssic  i diàmetre del tub corresponent.  

(Eq. 6.13) 

Figura 6.3. Pèrdua càrrega singular del material 

6.3.1. Càlcul de la pèrdua de càrrega al circuit pneumàtic 1 

Basant-se en l’experiència que aporta la màquina de referència es decideixen les següents 

característiques pel tub 1: 

− Diàmetre del tub 1: D1= 140 mm 

− Longitud del tub 1: L1= 4 m (2,8 m en trams horitzontals i 1,2 m en trams verticals) 

− Coeficient de rugositat del tub 1: ε1= 0,00015 

Un altre aspecte a considerar en aquest circuit es la necessitat d’aconseguir una velocitat de 

succió amb un marge suficientment gran, respecte la velocitat límit, per garantir l’aspiració de 

totes les avellanes del terra. Es considera que un factor de majoració f1 de 2,5 es adequat per 

satisfer aquesta funcionalitat sense comportar un sobredimensionament excessiu de la potència 

d’aspiració.   

Les singularitats del circuit pneumàtic 1 que es consideren son: 

− Pèrdua de càrrega a l’aspiració deguda a la obstrucció parcial del material del munt en repòs. 

Aquesta pèrdua s’assimila a una boca d’aspiració amb reixeta incorporada amb un 70 % 

d’àrea lliure respecte la total del conducte. El coeficient de pèrdua associat ζ es determina 

segons  el promptuari de Soler i Palau (veure annex B, figura B.4) i pren el valor de 0,5. 
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− Degut a la gran longitud del tub i a la seva flexibilitat, es considera, en terme mig, tres colzes 

de 90º i de gran radi (R/D=6). El coeficient de pèrdua associat ζ es determina a partir del 

promptuari de Soler i Palau (veure annex B, figura B.3) i pren el valor de 0,18* 3= 0,54. 

− Expansió sobtada del tub 1 a la cambra 1 amb una relació de diàmetres  Dtub/Dcambra= 0,5. El 

coeficient de pèrdua associat ζ es determina a partir del promptuari de Soler i Palau (veure 

annex B, figura B.5) i pren el valor de 0,28. 

Amb tota aquesta sèrie d’hipòtesis i consideracions, i seguint el mètode de càlcul presentat a 

l’apartat 6.3 i detallat a l’annex C.1, s’obtenen els resultats numèrics següents: 

Taula 6.4 Pèrdua de càrrega al circuit 1 

6.3.2. Càlcul de la pèrdua de càrrega al circuit pneumàtic 2 

En base a la experiència i  la intuïció es decideixen les següents característiques pel tub 2: 

− Diàmetre del tub 2: D2= 110 mm (per ambdós trams de tub) 

− Longitud del tub 2: L2= 3,5 m (1,2 m corresponen al primer tram vertical amb aspiració 

d’avellanes i 2,3 m al segon tram amb circulació d’aire net exclusivament) 

− Coeficient de rugositat del tub 2: ε2= 0,00015 (per ambdós trams de tub)  

La determinació del factor de majoració de velocitat f2 es resol a partir d’implementar el mètode 

de càlcul exposat a l’apartat 6.3 en una fulla d’Excel i retocar per aproximacions successives 

aquest paràmetre fins que s’aconsegueix igualar la pèrdua de càrrega total del circuit 2 amb la 

calculada prèviament pel circuit 1. D’aquesta iteració resulta un valor f2 de 2,11 (veure annex 

C.1).     

Velocitat d'aire v1= v0 f1 43 m/s
Cabal d'aire tub1 Q1= π/4 D1

2 v1 0,662 m3/s
Nombre de Reynolds Re1= v1 D1/ υ 398.650
Pèrdua càrrega lineal aire Hla= λ1 L1/ D1* v1

2/ 2g 659 N/m2

Pèrdua càrrega singular aire Hsa= Σζ v1
2/ 2g 1.464 N/m2

Concentració sòlids en aire C1= Qs ρs/ Q1 ρ 0,35
Nombre de Fraude límit Fr0 = v0 / (g D1)

1/2 14,7
Nombre de Fraude Fr1 = v1 / (g D1)

1/2 36,7
Pèrdua càrrega lineal sòlids Hls= C1(λ1h L1h+λ1v L1v)/ D1* v1

2/2g 54 N/m2

Pèrdua càrrega singular sòlids Hss= C1λ1v L1c/ D1* v1
2/ 2g 116 N/m2

Pèrdua càrrega total tub 1 H1= Hla+ Hsa+ Hls+ Hss 2.294 N/m2
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Les singularitats del circuit pneumàtic 2 que es consideren son: 

− Pèrdua de càrrega a l’aspiració deguda a la obstrucció parcial del material transportat per la 

cinta. Aquest fenomen es modelitza a partir d’una boca d’aspiració amb reixeta incorporada 

amb un 70 % d’àrea lliure respecte la total. El coeficient de pèrdua associat ζ es determina 

segons el promptuari de Soler i Palau (veure annex B, figura B.4) i pren el valor de 0,5. 

− Canvi de secció progressiu a la boca d’aspiració amb un angle de 15 º. El coeficient de 

pèrdua associat ζ es determina segons el promptuari de S&P (veure annex B, figura B.2) i 

val 0,08. 

− Es considera, en terme mig, l’existència de quatre colzes de 90º i de gran radi (R/D=6). El 

coeficient de pèrdua associat ζ es determina a partir del promptuari de Soler i Palau (veure 

annex B, figura B.3) i pren el valor de 0,18* 4= 0,72. 

− Dues expansions sobtades, per una banda l’entrada del primer tram del tub 2 a la cambra 2 i 

per altra l’entrada del segon tram del tub 2 a la cambra 1. Es considera en ambdós casos una 

relació de diàmetres Dtub/Dcambra= 0,5. El coeficient de pèrdua associat ζ es determina a partir 

del promptuari de Soler i Palau (veure annex B, figura B.5) i pren el valor de 0,28*2= 0,56. 

− Contracció sobtada a la sortida del segon tram del tub 2 de la cambra 2. Es considera una 

relació de diàmetres Dtub/Dcambra= 0,5. El coeficient de pèrdua associat ζ es determina a partir 

del promptuari de Soler i Palau (veure annex B, figura B.5) i pren el valor de 0,23. 

Amb tota aquesta sèrie d’hipòtesis i consideracions, i seguint el mètode de càlcul presentat a 

l’apartat 6.3 i detallat a l’annex C.1, s’obtenen els següents resultats: 

Taula 6.5 Pèrdua de càrrega al circuit 2 

Velocitat d'aire tub 2 v2= v0 f2 36,2 m/s

Cabal d'aire tub 2 Q2= π/4 D2
2 v2 0,344 m3/s

Nombre de Reynolds Re2= v2 D2 / υ 263.735
Pèrdua càrrega lineal aire Hla= λ2 L2/ D2 * v2

2/ 2g 556 N/m2

Pèrdua càrrega singular aire Hsa= Σζ v2
2/ 2g 1.644 N/m2

Concentració avellanes en aire C2= Qa ρa/ Q2 ρ 0,505
Nombre de Fraude límit Fr0 = v0 / (g D2)

1/2 16,6
Nombre de Fraude Fr2 = v2 / (g D2)

1/2 34,9
Pèrdua càrrega lineal sòlids Hls= C2 λ2v L2v / D* v2

2/ 2g 35 N/m2

Pèrdua càrrega singular sòlids Hss= C2λ2v L2c/D2* v2
2/ 2g 58 N/m2

Pèrdua càrrega total tub 2 H2= Hla+ Hsa+ Hls+ Hss 2.292 N/m2
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6.3.3. Càlcul de la pèrdua de càrrega al circuit pneumàtic 3 

En base a la experiència i la intuïció es decideixen les següents característiques pel tub 3: 

− Diàmetre del tub 3: D3= 200 mm  

− Longitud del tub 3: L3= 2 m  

− Coeficient de rugositat del tub 3: ε3= 0,00015  

Per simplificar els càlculs es suposa que per aquest tub circula únicament aire net, negligint el 

transport dels sòlids amb densitat inferior a l’avellana. Amb aquesta consideració solament cal 

tenir en compte les pèrdues de càrrega degudes al flux d’aire. El cabal d’aire que circula per 

aquest tub 3 procedeix dels dos cabals d’aspiració (tub 1 i tub 2), que son expulsats a l’exterior a 

través del ventilador.    

Les singularitats del circuit pneumàtic 3 que es consideren son: 

− Es considera, en terme mig, l’existència de tres colzes de 90º i de radi R/D=2. El coeficient 

de pèrdua associat ζ es determina a partir del promptuari de Soler i Palau (veure annex B, 

figura B.3) i pren el valor de 0,18* 3= 0,54. 

− Contracció sobtada a la sortida del tub 3 de la cambra 1. Es considera una relació de 

diàmetres Dtub/Dcambra= 0,5. El coeficient de pèrdua associat ζ es determina a partir del 

promptuari de Soler i Palau (veure annex B, figura B.5) i pren el valor de 0,23. 

Amb tota aquesta sèrie d’hipòtesis i consideracions, i seguint el mètode de càlcul presentat a 

l’apartat 6.3 i detallat a l’annex C.1, s’obtenen els següents resultats: 

 

Taula 6.6 Pèrdua de càrrega al circuit 3 

 

 

Cabal d'aire tub 3 Q3= Q1+ Q2 1,006 m3/s

Velocitat d'aire tub 3 v3= Q3/ (π/4 D3
2) 32,02 m/s

Nombre de Reynolds Re3= v3 D3/ υ 424.109
Pèrdua càrrega lineal aire Hla= λ3 L3/ D3* v3

2/ 2g 166 N/m2

Pèrdua càrrega singular aire Hsa= Σζ v3
2/ 2g 474 N/m2

Pèrdua càrrega total tub 3 H3= Hla+ Hsa 640 N/m2
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6.4. Càlcul de la pèrdua a la descàrrega  

Un altre component de la pèrdua de càrrega total que cal tenir en compte per determinar les 

característiques del ventilador necessari, es la que es produeix a la descàrrega del ventilador. 

Aquesta pèrdua està associada a la velocitat amb que s’expulsa l’aire cap a l’exterior i pren uns 

valors comparables amb la resta de pèrdues.  

Per tal de minimitzar-la s’incorpora a la sortida del ventilador una embocadura que actua com a 

tovera de difusió. Aquest element presenta una disposició i unes dimensions adequades que 

permeten reduir sensiblement la velocitat de descàrrega, enfront una descàrrega lliure, i per tant 

la pèrdua de càrrega.      

El cabal total d’aire que s’evacua es el mateix que circula pel circuit pneumàtic 3 i el que resulta 

de sumar els dos cabals dels circuits d’aspiració 1 i 2. 

(Eq. 6.14) 

A partir d’aquest cabal i prenent una àrea de descàrrega Adesc  rectangular i amb costats de 280 i 

210 mm, es calcula primer la velocitat de l’aire a la descàrrega i posteriorment la pèrdua de 

càrrega corresponent.  

(Eq. 6.15) 

(Eq. 6.16) 

 

6.5. Disseny de la boca d’aspiració del circuit 2 

A diferència del circuit 1 que aspira indistintament tots els sòlids dipositats al terra, el circuit 2 

només ha d’aspirar les avellanes que circulen per la cinta i deixar passar les pedres de la seva 

mida.  

Aquesta funcionalitat requereix un ajust bastant precís de les dimensions de la boca d’aspiració 

per tal d’aconseguir una velocitat relativament propera a la velocitat límit v0. S’estudia la 

influència que té aquesta velocitat en el fet de deixar d’aspirar alguna avellana o d’aspirar alguna 

pedra, i finalment es decideix fixar el seu valor en 1,1·v0.  
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En capítols anteriors s’ha vist que la velocitat a l’interior del tub es de 2,11·v0. Imposant la 

condició de conservació del cabal entre l’aspiració i l’interior del tub, es pot determinar la 

relació d’àrees a partir de la relació de velocitats segons l’equació (Eq. 6.17). 

(Eq. 6.17) 

Finalment, considerant una secció quadrada de la boca d’aspiració i fixant un dels seus costats, 

es calcula trivialment el segon (veure annex C.1). 

6.6. Disseny dimensional de les cambres de decantació 

Dintre dels circuits pneumàtics, cal fer esment a la importància que tenen les cambres de 

decantació de sòlids. Es necessari un disseny acurat d’aquests elements per garantir una òptima 

eficiència del procés de separació. La determinació de les dimensions de les cambres es basa en 

dos condicions o limitacions de disseny que cal imposar per garantir una funcionalitat 

satisfactòria d’aquests elements.  

La primera condició de disseny permet determinar la secció mínima de la cambra, per 

aconseguir que els sòlids que s’hi aboquen precipitin cap al fons de la cambra i no siguin 

arrossegats per la corrent d’aire cap a la sortida.  

A partir de la velocitat mínima per sustentar una avellana v0 i del cabal d’aire Q que entra a la 

cambra, es pot calcular l’àrea mínima de la cambra segons l’equació (Eq. 6.18). 

(Eq. 6.18) 

Posteriorment, a partir d’aquest valor s’estableix un factor de majoració d’àrea k que proporcioni 

un marge de seguretat suficient i es determina l’àrea real de la cambra. 

(Eq. 6.19) 

Un cop determinada la secció i suposant una configuració rectangular de la mateixa, es fixa el 

valor d’un del costats i es calcula trivialment el segon.  

La segona condició de disseny determina l’alçada de la cambra necessària per permetre en cas 

de sortida nul·la de material (obstrucció de la vàlvula extractora), l’ompliment del seu volum en 

un temps de seguretat ts prefixat. Es evident que no tot el volum de la cambra queda ocupat pels 

sòlids, ja que existeixen buits entre ells. Per tenir en compte aquest fet es redueix el volum de la 

cambra en un factor d’ompliment fo . 
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A partir del cabal màssic de sòlids que omple la cambra Mc, la seva densitat promig ρc i l’àrea de 

la cambra calculada prèviament, es pot calcular la seva alçada Hc segons l’equació (Eq 6.20). 

(Eq. 6.20) 

 

6.6.1. Disseny de la cambra de decantació 1 

El cabal total d’aire que entra a la cambra 1 resulta de la suma dels dos cabals corresponents als 

circuits pneumàtics d’aspiració 1 i 2.   

(Eq. 6.21) 

Prenent en consideració limitacions dimensionals de la cambra, així com la seva pròpia 

funcionalitat es decideix un factor de majoració d’àrea k de 2 i un dels seus costats de 400 mm. 

Considerant les dades anteriors i la velocitat límit d’aire v0 s’arriba als següents resultats: 

Taula 6.7 Disseny de la cambra 1 

Els sòlids que s’aboquen i omplen la cambra 1 son avellanes i pedres. A partir de la capacitat 

d’aspiració de la màquina Ms (1000 Kg/h) i la distribució de sòlids al munt, es calcula mitjançant 

l’equació (Eq. 6.22) el cabal màssic de sòlids Mc1 que omplen la cambra 1. Per altra banda, a 

partir de les densitats experimentals d’avellana i pedra, es calcula mitjançant l’equació (Eq. 

6.23) la seva densitat promig ρc1.  

(Eq, 6.22) 

(Eq. 6.23) 
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Es considera que un temps de seguretat ts de 60 segons es adequat i suficient per poder 

maniobrar adientment en cas d’embussar-se la vàlvula extractora amb alguna pedra o bastó. Per 

altra banda, es pren un factor d’ompliment fo de 0,8. 

Amb aquestes dades i segons l’equació (Eq. 6.20) presentada a l’apartat 6.6, s’arriba a una 

alçada de la cambra Hc1 de 0,179 m. 

6.6.2. Disseny de la cambra de decantació 2 

El cabal d’aire que entra a la cambra 2 és el corresponent al circuit pneumàtic d’aspiració 2.   

(Eq. 6.24) 

Prenent en consideració limitacions dimensionals de la cambra, així com la seva pròpia 

funcionalitat es decideix un factor de majoració d’àrea k de 2 i un dels seus costats de 180 mm. 

Considerant les dades anteriors i la velocitat límit d’aire v0 s’arriba als següents resultats: 

Taula 6.8 Disseny de la cambra 2 

Els sòlids que s’aboquen i omplen la cambra 2 son únicament avellanes. A partir de la capacitat 

d’aspiració de la màquina Ms (1000 Kg/h) i la distribució de sòlids al munt, es calcula mitjançant 

l’equació (Eq. 6.25) el cabal màssic de sòlids Mc2 que omplen la cambra 2. En aquest cas la 

densitat promig ρc2 dels sòlids coincideix directament amb la de l’avellana.   

(Eq, 6.25) 

(Eq. 6.26) 

Degut a que el material que s’aboca i s’extreu de la cambra 2 es molt més homogeni que el de la 

cambra 1, resulta menys probable que la vàlvula extractora s’arribi a embussar. Per això, es 

considera que un temps de seguretat ts de 30 segons es suficient per poder maniobrar adientment 

davant de qualsevol incident. Per altra banda, es pren un factor d’ompliment fo de 0,8. 

Amb aquestes dades i segons l’equació (Eq. 6.20) presentada a l’apartat 6.6, s’arriba a una 

alçada de la cambra Hc2 de 0,241 m. 
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6.7. Càlcul de la potència pneumàtica total i selecció del ventilador 

Un cop identificades i comptabilitzades totes les pèrdues que apareixen als diferents circuits 

pneumàtics, cal determinar la pèrdua de càrrega Htot i el cabal Qtot totals que es requereixen pel 

funcionament pneumàtic de la màquina. Aquestes magnituds representen l’energia pneumàtica 

de la instal·lació i permetran seleccionar un ventilador amb les característiques adequades per 

assolir-la. 

Pèrdua de càrrega
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Figura 6.4. Pèrdua de càrrega de la instal·lació 

Tal i com es pot observar a la Figura 6.4 la configuració de la màquina es tal que els circuits 

d’aspiració 1 i 2 estan en paral·lel entre ells i en sèrie amb el circuit d’evacuació 3. També cal 

tenir en compte la pèrdua que es produeix a la descàrrega del ventilador. Segons aquestes 

consideracions resulta que: 

(Eq. 6.27) 

(Eq. 6.28) 

Degut a les característiques de la instal·lació (mitja pressió i baix cabal), la opció més 

aconsellada es emprar un ventilador centrífug, es a dir amb trajectòria de l’aire segons la direcció 

de l’eix del rodet a l’entrada i perpendicular a aquesta a la sortida. A més, convé que els àleps 

del rodet siguin disposats en forma radial (i no corbats cap en davant o darrera) per evitar 

l’acumulació de partícules de material sobre els mateixos. Per altra banda cal notar la funció 

extractora del ventilador, es a dir amb entrada entubada i descàrrega lliure.  
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Un altre aspecte a tenir en compte es la necessitat d’accionar el rodet del ventilador 

mecànicament (aprofitant la potència de la toma de força del tractor) i no elèctricament com es 

habitual. 

Per tal de triar el ventilador amb les característiques més adequades, s’han consultat catàlegs de 

diferents proveïdors, optant finalment pel fabricant de ventiladors industrials SODECA. Aquest 

fabricant ha desenvolupat un software propi de càlcul d’instal·lacions i selecció de ventiladors 

que posa a disposició dels usuaris, per facilitar aquesta tasca, junt amb un catàleg general 

interactiu.   

Introduint els valors de Qtot i Htot i especificant el tipus de ventilador desitjat, el programa 

processa la informació i proporciona el model de ventilador (Taula 6.9) i el punt de 

funcionament que més s’apropa a les dades facilitades (Figura 6,5).  

Taula 6.9 Característiques del ventilador 

Figura 6.5.Punt de treball proporcionat pel software SODECA 

El model de ventilador triat s’acciona externament, de manera que permet variar lleugerament la 

seva velocitat de rotació, respecte de la nominal, fins aconseguir un ajust òptim de la pressió i 

cabal.  

Model CMT-1640-X 
Velocitat (rpm) 2.950
Potencia instal·lada (kW) 5,5
Cabal màxim (m3/h) 5.600
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Conegudes les prestacions d’un ventilador a una velocitat de rotació, les lleis de semblança 

permeten determinar les prestacions a una altre velocitat de rotació. Aquestes lleis es basen en el 

fet que dos punts de treball semblants tenen el mateix rendiment. 

S’implementen en un full d’Excel les lleis de semblança i s’ajusta el valor de la nova velocitat 

de rotació per aproximacions successives fins que s’aconsegueix que el ventilador proporcioni 

una pressió igual a la pèrdua de càrrega total de la instal·lació. Això s’aconsegueix a 3.000 rpm 

(veure annex C.1). 

Taula 6.10 Punt real de funcionament 

 

 

Softw. SODECA Punt de treball

Velocitat n (rpm) iterant 2.950 3.000
Cabal d'aire Q (m3/h) Q2=Q1 * (n2 /n1) 3.616 3.677
Pèrdua de càrrega H (mmcda) H2=H1 * (n2 /n1)

2 306,4 317
Pot. pneumàtica útil W (watts) Q / 3600 * H*g 3.019 3.175

Pot. pneumàtica consumida W (watts) W2=W1 * (n2 /n1)
3 5.000 5.259

Rendiment η (%) 60,38 60,38
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7. Transport mecànic de sòlids 

Una vegada els materials sòlids transportats amb el corrent d’aire son decantats cap al fons de les 

cambres s’acaba la intervenció pneumàtica i s’inicia una cadena de transport de sòlids mitjançant 

diferents mecanismes accionats tots ells mecànicament. Entre aquests sistemes cal considerar les 

vàlvules que extreuen el material de les cambres, el garbell rotatiu i la cinta transportadora que 

alimenta la segona aspiració. 

L’objectiu d’aquest capítol es doble, per una part cal dissenyar els sistemes de transport que 

intervenen i per una altra calcular la potencia que consumeixen, emprant diferents models 

aproximats però representatius en bona mesura del funcionament de cada un dels sistemes. 

Posteriorment, en el capítol següent es dissenyarà l’accionament de cada sistema de transport.     

El disseny dimensional de tots aquests elements es basa en imposar la característica comuna de 

que la capacitat extractora o de transport que en resulta sigui suficient per absorbir el cabal 

màssic de sòlids que s’hi aboca en cada cas i que es conegut a priori.    

7.1. Disseny i càlcul de la potència de les vàlvules rotatives 

Disseny dimensional 

Les vàlvules rotatives tenen la funció d’extreure el material sòlid de les cambres sense permetre 

el pas de l’aire. Aquestes vàlvules consisteixen en quatre pales (Np= 4) de cautxú muntades 

sobre un eix d’acer, que al girar arrosseguen el material i el dirigeixen cap a la sortida de la 

cambra. La part flexible de cautxú en passar per la secció de pas pasL  de la cambra es deforma, 

degut a que aquest pas es dissenya amb una dimensió menor que la longitud total de les pales L 

segons l’equació (Eq. 7.1), assegurant d’aquesta manera el contacte amb les parets i obstruint el 

pas de l’aire.    

(Eq. 7.1) 

La capacitat extractora de la vàlvula Ms depèn de dos paràmetres principals, per una banda el 

volum escombrat Ve a cada revolució i per una altre la velocitat de rotació n, com posa de 

manifest l’equació (Eq. 7.2), on ρs es la densitat promig dels sòlids i fo un factor d’ocupació del 

volum associat als sòlids.  

(Eq. 7.2) 
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El volum escombrat depèn de les pròpies dimensions de les pales com reflexa l’equació (Eq. 

7.3), on   b es l’amplada de les pales (en la direcció axial) i L es la seva longitud (en direcció 

radial). 

(Eq. 7.3) 

Per acurar més el càlcul, al volum escombrat a cada revolució se li resta el volum ocupat per les 

pròpies pales i per l’eix.   

L’especificació d’estanqueïtat exigeix un ajust precís entre pales i parets de la cambra, de 

manera que es decideix una amplada de les pales b un mil·límetre superior a l’amplada de la 

cambra, determinada prèviament, i muntar-les amb una lleugera compressió. El gruix de la pala 

h ha de ser tal que proporcioni un mòdul de rigidesa  a la flexió adequat. 

Cal notar que la part flexible de la pala està sotmesa a un règim de càrrega alternatiu (deformant-

se dos cops en cada revolució), per tant es un punt crític en quant a fatiga del material. Un 

disseny acurat podria tenir en compte aquest fet i realitzar un càlcul de resistència. No obstant, 

en el nostre cas no s’ha fet ja que es tracta d’un material flexible, cautxu, i en aquest cas 

s’acostuma a sobredimensionat el disseny.    

S’implementa en un full d’Excel el mètode de càlcul descrit  i s’ajusta per iteracions successives 

el valor de L (únic paràmetre que queda lliure) fins que s’aconsegueix que la capacitat extractora 

sigui justa la suficient per evacuar el cabal màssic d’entrada Me que s’hi aboca.      

A partir del valor mínim de L que en resulta, es pren un coeficient de majoració de 2 i es 

determina la longitud real de les pales. Aquesta longitud total està composada per una part rígida 

Lrig (el 40 %) soldada a l’eix i per una part flexible Lflex (el 60 %) de cautxú cargolada a la part 

rígida.  

Un cop dissenyades les pales de la vàlvula extractora, cal determinar el consum de potència 

durant el seu funcionament. S’identifiquen tres components de potència conceptualment 

diferents i es busquen models representatius per cada un d’ells. 

Càlcul de la potència elàstica 

Un primer component de potència és l’associat a la deformació elàstica de la part flexible de 

cautxú en passar per la secció de pas. Es modelitza segons les equacions proposades per 

Niemann (1981) pel cas d’una barnilla encastada i sotmesa a flexió degut a una força vertical Fy. 

 

bLV e ⋅⋅= 2π
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Considerant un mòdul d’elasticitat E del cautxú natural i una carrera elàstica igual a la longitud 

de la pala flexible, com a cas més desfavorable, es calcula la força i el treball elàstic a cada 

flexió segons les equacions (Eq. 7.4) i (Eq. 7.5) respectivament. 

(Eq. 7.4) 

(Eq. 7.5) 

Posteriorment, a partir del treball i considerant que en cada revolució de les pales s’originen        

      2·Np  flexions, es calcula la potència en deformació elàstica segons l’equació (Eq. 7.6). 

(Eq. 7.6) 

Càlcul de la potència per frec axial 

Un segon component de potència és la pèrdua per fregament en direcció axial degut a que, en 

deformar-se, la pala exerceix una força horitzontal sobre la paret de la cambra. Aquest cas es 

modelitza segons la llei del fregament sec entre dos superfícies amb moviment relatiu entre elles.  

Es determina l’angle que forma l’extrem de la pala deformada a partir del model de barnilla a 

flexió presentat anteriorment, mitjançant l’equació (Eq. 7.7).    

(Eq. 7.7) 

Posteriorment, a partir de Fy i de α es calcula per trigonometria el valor de la força horitzontal 

Fx,, segons l’equació (Eq. 7.8).    

(Eq. 7.8) 

Considerant que la pala entra en contacte amb la paret als π/Np radians respecte l’horitzontal, la 

longitud màxima de frec es l=2·L·sin(π/Np). Si prenem un coeficient de frec entre cautxú i xapa 

µ de 0,5 podem calcular el treball de frec axial segons l’equació (Eq. 7.9). 

(Eq. 7.9) 

Posteriorment, considerant que a cada revolució de les pales s’originen 2·Np  frecs, es calcula la 

potència en frec axial segons l’equació (Eq. 7.10). 

(Eq. 7.10) 
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Càlcul de la potència per frec lateral 

Un tercer component de potència es l’associat a la compressió lateral amb que es munten les 

pales per garantir l’estanqueïtat del conjunt. Aquesta compressió provoca constantment una 

força normal al contacte en cada una de les pales. Les pèrdues degudes al fregament es 

modelitzen de forma similar al cas anterior.  

Considerant que posteriorment al muntatge es produeix un decrement en l’amplada de la pala ∆b 

de 1 mm, es calcula l’escurçament d’amplada unitari així com la tensió de compressió segons les 

equacions (Eq. 7.11) i (Eq. 7.12) respectivament. 

(Eq. 7.11) 

(Eq. 7.12) 

Es calcula l’àrea de les pales sotmesa al fregament amb les parets de la cambra segons l’equació 

(Eq. 7.13) i a partir d’ella i de σ la força normal de compressió mitjançant l’equació (Eq. 7.14).   

(Eq. 7.13) 

(Eq. 7.14) 

Considerant un coeficient de frec entre cautxú i xapa µ de 0,5 i una longitud de frec corresponent 

a la longitud d’una circumferència de radi Lrig+Lflex/2, es calcula el treball de frec lateral segons 

l’equació (Eq. 7.15). 

(Eq. 7.15) 

Posteriorment, considerant que aquest treball per frec actua contínuament, es calcula la potència 

en frec lateral segons l’equació (Eq. 7.16). 

(Eq. 7.16) 

Càlcul de la potència total de la vàlvula 

Les pèrdues considerades fins ara es deuen exclusivament al funcionament de la vàlvula en buit. 

Per tenir en compte l’efecte del frec entre sòlids durant el seu arrossegament, resulta difícil 

trobar un model adequat per quantificar-les, de manera que el que es fa es multiplicar la potència 

total en buit per un factor de majoració de 2.  

(Eq. 7.17) 
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7.1.1. Vàlvula rotativa 1 

Per aplicar numèricament el mètode de càlcul descrit al cas de la vàlvula 1, cal fer prèviament 

una sèrie de consideracions.  

Els sòlids que ha d’evacuar la vàlvula són avellanes i tota mida de pedra (no fulles), per tant la 

densitat promig dels sòlids és de 948 Kg/m3. Basant-se en l’experiència que aporta la màquina 

de referència es decideix fixar la velocitat de gir de la vàlvula en 30 rpm. Segons recomanacions 

del llibre ‘Disseny de màquines IV. Selecció de materials’ d’en C. Riba (1998), per aquesta 

aplicació es pren un cautxú natural amb un mòdul d’elasticitat de 10 MPa. Per altra banda, es 

suposa un coeficient de frec cautxú-xapa de 0,5 i un factor d’ompliment de sòlids del 80 %.   

A partir d’aquestes dades e implementant el mètode de càlcul en un full Excel (veure annex C.2) 

s’obtenen els següents resultats: 

− Longitud total de la pala: 0,12 m. 

− Potència en deformació elàstica: 13,4 W 

− Potència en frec radial: 47,4 W 

− Potència en frec lateral: 39,4 W 

− Potència total en buit: 100,2 W 

− Potència total amb sòlids: 200,3 W 

7.1.2. Vàlvula rotativa 2 

En quant a la vàlvula 2, cal fer bàsicament les mateixes consideracions que les realitzades per la 

vàlvula 1. Així doncs, la velocitat de gir serà de 30 rpm,  el mòdul d’elasticitat del cautxú de les 

pales de 10 MPa, el coeficient de frec cautxú-xapa de 0,5 i el factor d’ompliment de sòlids del 

80 %.  

La principal diferència, a part de les dimensions, és que en aquest cas els sòlids que ha d’evacuar 

la vàlvula són únicament avellanes, per tant la densitat dels sòlids és de 810 Kg/m3.  

A partir d’aquestes dades e implementant el mètode de càlcul en un full Excel (veure annex C.2) 

s’obtenen els següents resultats: 

− Longitud total de la pala: 0,12 m. 

− Potència en deformació elàstica: 12,5 W 

− Potència en frec radial: 44,2 W 

− Potència en frec lateral: 42,2 W 

− Potència total en buit: 98,9 W 

− Potència total amb sòlids: 197,8 W 
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7.2. Disseny i càlcul de la potència del garbell rotatiu  

Disseny dimensional  

La limitació de disseny pel garbell ve d’imposar que la capacitat d’evacuació de sòlids que 

resulta, en funció de la seva geometria i les seves dimensions, sigui major que el cabal d’entrada.  

Del cabal total de sòlids que s’aboca al garbell, només es considera el d’avellana junt amb pedra 

de la seva mida, ja que és el que realment es recull a la sortida.  

Es calcula el cabal màssic Me d’entrada i la densitat promig del sòlids ρs mitjançant les 

equacions (Eq. 7.18) i (Eq. 7.19) respectivament.   

(Eq. 7.18) 

(Eq. 7.19) 

El model que s’utilitza per calcular la capacitat de transport i evacuació del garbell Ms es mostra 

a l’equació (Eq. 7.20) 

(Eq. 7.20) 

L’àrea de sortida de sòlids As es pren com la correspon a un quart del perímetre del bombo 

exterior amb una alçada igual al diàmetre d’una avellana Da , es mostra a l’equació (Eq. 7.21) 

(Eq. 7.21) 

El mecanisme avanç dels sòlids a l’interior del garbell està produït per una mena d’helicoïdal 

solidària al bombo que successivament arrossega els sòlids un quart de volta i els deixa caure. El 

càlcul de la velocitat d’avanç vs depèn del disseny d’aquesta helicoïdal i del nombre de voltes N 

que dona el bombo fins l’expulsió, com mostra l’equació (Eq. 7.22)   

(Eq. 7.22) 

on Lb es la longitud del bombo exterior, Db el seu diàmetre i n la velocitat de rotació del garbell, 

que es pren igual a les de les vàlvules, és a dir de 30 rpm. 

S’implementa en un full d’Excel el mètode de càlcul descrit (Veure annex C.2) i s’ajusten per 

iteracions successives els valors de Lb i Db fins que s’aconsegueix un cabal de sortida major que 

el d’entrada. El resultats que s’obtenen són una longitud i un diàmetre del bombo exterior del 

garbell de 0,470 i 0,4 metres respectivament.  
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Càlcul de la potència 

Per quantificar la potència que es consumeix al garbell, el mètode de càlcul emprat es basa en 

valorar l’energia potencial total que es necessària per aixecar els sòlids fins la seva expulsió.   

Considerant que per cada volta del bombo es produeixen quatre aixecades dels sòlids fins a una 

alçada igual al radi del bombo, es pot estimar la potència consumida a partir de l’equació (Eq. 

7.23).   

(Eq. 7.23)  

En realitat aquesta potència consumida es teòrica i no té en compte múltiples factors que 

incrementen el seu valor. Per quantificar les pèrdues degudes al frec entre sòlids durant el seu 

transport s’introdueix una mena de rendiment de 0.75. A més per tenir en compte altres factors 

com pot ser l’excentricitat constructiva del garbell es majora la potencia resultant en un 

coeficient de 2. 

A partir de les dades geomètriques del garbell (calculades al punt anterior) s’implementa en un 

full Excel el mètode de càlcul descrit (Veure annex C.2). El resultat obtingut és una potència 

total consumida de 22,1 watts. 

7.3. Disseny i càlcul de la potència de la cinta transportadora 

Disseny dimensional  

La limitació de disseny de la cinta transportadora deriva del fet d’imposar que la seva capacitat 

de transport de sòlids, determinada a partir de la velocitat d’avanç, resulti suficient per absorbir 

el cabal màssic que s’hi aboca a l’entrada i que es el mateix que el de sortida del garbell. 

Al igual que al garbell, es calcula el cabal màssic Me d’entrada i la densitat promig del sòlids ρs 

mitjançant les equacions (Eq. 7.24) i (Eq. 7.25) respectivament 

(Eq. 7.24) 

(Eq. 7.25) 
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Considerant una amplada de la cinta transportadora B igual a la de la boca d’aspiració del circuit 

2, que s’ha determinat prèviament al capítol 6.5 i una alçada de la banda de sòlids transportats 

igual al diàmetre d’una avellana Da, es calcula l’àrea dels sòlids transportats segons l’equació 

(Eq. 7.26).   

(Eq. 7.62) 

Es determina la velocitat d’avanç de la cinta mínima segons l’equació (Eq. 7.27).  

(Eq. 7.27) 

Per cobrir qualsevol fluctuació que pugui sorgir en el cabal d’entrada, es decideix 

sobredimensionar el sistema aplicant un factor f de majoració de la velocitat de 1,5. Per tant el 

cabal de sortida és: 

(Eq. 7.28) 

A partir de la velocitat d’avanç de la cinta i la velocitat de rotació del seu eix motriu n, que es 

pren de 30 rpm, es pot determinar el diàmetre dels corrons de la cinta transportadora, segons 

l’equació (Eq. 7.29). 

(Eq. 7.29) 

S’implementa en un full d’Excel el mètode de càlcul descrit (Veure annex C.2). Els resultats 

obtinguts són un diàmetre dels corrons de 0,084 m i una velocitat d’avanç de la cinta de 0,132 

m/s. 

Càlcul de la potència 

La potència que consumeix la cinta per transportar els sòlids es mínima tant en valor absolut 

com en valor relatiu a la potència total de la màquina. El transport dels sòlids s’efectua en un pla 

horitzontal, de manera que la velocitat d’avanç dels sòlids es perpendicular al seu pes. Amb 

aquesta configuració, la potència que consumeix la cinta es just la necessària per vèncer els 

frecs.  

Per facilitar els càlculs, no es considera adequat aplicar un model per a quantificar-la, sinó que 

per tal d’estimar-la es decideix assignar-li el mateix valor que la potència consumida al garbell, 

és a dir de 22,1 watts. 
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8. Accionament i transmissió de moviment 

Un cop s’ha definit conceptualment cada part de la màquina, s’han dissenyat tots els elements 

que cal fabricar a mida i s’ha estimat la potència consumida per cada mecanisme de transport de 

sòlids, tant pneumàtic com mecànic, cal incidir en el sistema d’accionament de cada un d’ells. 

En aquest capítol es dissenya la cadena de moviment des de la seva entrada a través de la toma 

de força del tractor fins l’accionament del darrer dels mecanismes. Evidentment, tota la 

infrastructura necessària per la transmissió de moviment està basada en components 

comercialitzats, de manera que la tasca que cal realitzar és pròpiament de selecció de 

components mecànics. Per realitzar-ho es seguiran les recomanacions i metodologies proposades 

al catàleg corresponent de cada proveïdor.   

A mode recapitulatiu, alhora que serveix de base per aquest mateix capítol, es mostra un gràfic 

de consum de potència a la màquina. Es pot observar (Taula 8.1 i Figura 8.1) que un únic 

component, el ventilador, consumeix al voltant del 90 % de la potència total de la màquina, 

mentre que el consum del garbell i la cinta són merament simbòlics.     

Taula 8.1 Consum de potència a la màquina 

Potència consumida

92,2%

0,4%
0,4%

3,5%
3,5%

Ventilador 

Válvula rotativa 1

Válvula rotativa 2

Garbell rotatiu

Cinta transportadora

 

Figura 8.1 Consum de potència a la màquina 

Element Potència cons.(watts) %
Ventilador 5.259 92,2%
Válvula rotativa 1 200 3,5%
Válvula rotativa 2 198 3,5%
Garbell rotatiu 22 0,4%
Cinta transportadora 22 0,4%
Total 5.701 100,0%
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La configuració de la cadena de moviment de la màquina està formada per un tronc comú a 

partir del qual deriven dues branques de transmissió. El tronc comú el constitueix l’arbre Cardan 

i es per on entra tota la potència de la màquina. La primera branca de transmissió és la que 

acciona el ventilador mitjançant un reductor i un acoblament flexible. La segona branca és la que 

acciona la resta de mecanismes (de menor potència) mitjançant diferents transmissions per 

cadena.  

Per determinar la potència total a l’entrada de la màquina es segueix un procés de càlcul invers, 

és a dir es parteix del darrer mecanisme que consumeix potència i es va retrocedint pel camí de 

transmissió calculant la potència acumulada i afectant-la pels rendiments dels elements 

intermitjos, fins arribar al tronc comú, que ha de proporcionar tota la potència necessària.       

8.1. Selecció del multiplicador 

Com s’ha vist en un capítol anterior, la velocitat de rotació del ventilador en el seu punt de 

treball, és de 3.000 rpm i a demés ha de ser constant. Per altra banda, la velocitat d’entrada a la 

màquina és la nominal de la toma de força (TdF), és a dir 540 rpm, encara que en principi es pot 

variar lleugerament controlant el règim del motor del tractor. Per tant, la relació de multiplicació 

teòrica a aconseguir és de: 

(Eq. 8.1) 

En essència un multiplicador de velocitats es pot considerar com un reductor funcionant invertir, 

és a dir l’eix d’entrada del multiplicador serà el de sortida del reductor i viceversa. Per tal de 

seleccionar el multiplicador el que fem és calcular la relació de reducció associada i procedir 

segons la guia de selecció proposada pel fabricant, en aquest cas Bonfiglioli Riduttori (veure 

annex D.2). 

(Eq. 8.2) 

La potència consumida per la màquina receptora (ventilador) és de 5.259 watts. No obstant, per 

poder entrar a les taules de selecció de reductors, aquest valor s’ha de corregir per tenir en 

compte primer les condicions de servei i segon la velocitat real de funcionament respecte de la 

nominal.  

Segons les taules proporcionades pel fabricant i considerant que la màquina funciona entre 2 i 10 

hores diàries i amb sobrecàrrega lleugera, resulta un factor de servei de 1,25. A més, segons 

recomanacions del fabricant, aquest valor s’ha de majorar, multiplicant-lo per 1,2 per tenir en 

compte que la màquina accionadora és un motor de combustió (tractor).  
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Aplicant aquests factors, queda una potència corregida (funcionament a 3000 rpm) de: 

(Eq. 8.3) 

Encara que la velocitat nominal d’entrada dels reductors (sortida del multiplicador) és de 1.400 

rpm, el fabricant assegura que per la sèrie AS es pot arribar a una velocitat de fins a 3.000 rpm 

acceptablement. No obstant, cal comprovar que no es sobrepassi la màxima potència admesa pel 

reductor. Per tant, cal trobar un valor de potència equivalent a 1.400 rpm, que es la velocitat per 

la qual s’entra al catàleg de selecció. 

El fabricant, facilita la taula següent amb els coeficients de velocitat a emprar per tal de trobar 

potència transmissible en funció de la velocitat d’entrada i considerant un factor de servei de 1.  

Taula 8.2 Coeficient de velocitat 

Extrapolant linealment aquesta sèrie fins a una velocitat de 3.000 rpm, s’obté un coeficient 

corrector de velocitat de 1,9 i en conseqüència el valor de la potència corregida: 

    (Eq. 8.4) 

Les característiques dels reductors estan tabulades per un coeficient de servei de 1 i una velocitat 

d’entrada igual a la nominal (1.400 rpm). Per tant, un cop tenim el valor de la potència 

corregida, que és comparable amb els valors tabulats, ja es pot entrar directament al catàleg i 

seleccionar un reductor amb relació de transmissió propera a 5,56 i que presenti un valor de 

potència nominal a l’entrada superior a 4,152 kW. A més cal tenir en compte el condicionant de 

que la velocitat de sortida que en resulti (entrada pel multiplicador) ha de ser menor o igual a 

540 rpm.  

Taula 8.3 Selecció del multiplicador 

n (rpm) f

1400 1

1800 1,3

2200 1,4
2800 1,8

sèrie i ��������5,56 P1(kW)> 4,152 kW n1 (rpm) n2=(3000/i)< 540 rpm
AS 30/P 5,11 6,9 3000 587
AS 30/P 6,22 5,7 3000 482
AS 30/P 6,93 5,1 3000 433

5,888.72,125,1259.5 =⋅⋅=P

152.49,1/5,888.7 ==P
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El reductor seleccionat és de la sèrie AS 30/P i amb relació de transmissió 6,22. A continuació 

es mostra la Figura 8.2 que recull els valors de totes les magnituds a l’entrada i sortida del 

multiplicador. 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 Transmissió de moviment i potència  

Un comentari que cal fer es que donada la relació de transmissió del multiplicador, per obtenir 

una velocitat fixa a la sortida de 3.000 rpm (requerida pel ventilador), es necessari ajustar el 

règim del motor del tractor fins que s’aconsegueixi una velocitat a la TdF de 485 rpm 

(lleugerament inferior a la nominal). 

8.2. Selecció de l’acoblament flexible 

Per assegurar una òptima regularitat i suavitat en la transmissió del parell entre el multiplicador i 

la turbina del ventilador, es decideix interposar entre aquest dos elements un acoblament 

flexible. La concepció de l’acoblament permet absorbir desalineaments radials, axials i angulars 

entre ambdós eixos, que poden ser degudes a imprecisions en la disposició dels suports de 

l’estructura.  

L’acoblament seleccionat és de la sèrie Jauflex comercialitzada pel fabricat Jaure i està constituït 

bàsicament per dos mangons d’acer amb uns allotjaments per introduir els eixos i fixar-los 

mitjançant una claveta, entre els quals es disposa un element elàstic en forma de corona a mode 

de barril interconnectada per un anell. El material és a base d’un elastòmer de poliuretà (PUR) i 

amb una duresa de 93º a l’escala Shore A, de manera que s’obté una excel·lent rigidesa torsional 

i resistència al desgast.  

Seguint el mètode de selecció proposat pel fabricant (veure annex D.3) l’acoblament adequat és 

del tipus S-A (execució amb mangons curts) i s’identifica amb la referència S85A-VkR. 
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El procediment seguit per seleccionar l’acoblament adequat, consisteix en una primera etapa on 

en funció del parell nominal es determina la mida de l’acoblament i en una segona etapa es 

realitza un càlcul de comprovació pel parell màxim resistible.     

Cal tenir en compte que els valors tabulats únicament són vàlids en condicions ideals, de manera 

que el fabricant subministra diferents factors correctors per tenir en compte diferents condicions 

de servei. Els principals factors de servei a aplicar tenen en compte el parell no uniforme 

(fluctuant) i temperatures de servei majors que la de l’ambient. 

En quant al factor de servei de transmissió de parell, cal dir que té en compte tant les 

fluctuacions originades per la màquina conductora com per la conduïda. Considerant que el 

motor d’explosió del tractor és de tres cilindres i que la massa a accelerar és mitjana, resulta un 

factor de servei sL de 2,4. Per altra banda, els uretans en general s’estoven a mesura que 

augmenta la temperatura, i per tant transmeten menys parell. Considerant una temperatura de 

funcionament de 20 ºC resulta un factor sT de 1. 

El parell nominal es pot obtenir a partir de la formula: 

(Eq. 8.5) 

Considerant una potència nominal instal·lada P de 5,259 kW i una velocitat de funcionament n 

de 3.000 rpm, resulta un parell nominal Tc de 16,74 N·m. 

El parell de catàleg TKN ha de ser superior al parell existent a la temperatura de funcionament, de 

manera que quant més gran sigui el parell de l’acoblament seleccionat, major serà la vida del 

component.  

(Eq. 8.6) 

L’acoblament mínim necessari és el S-50A VkR, no obstant per aquest model el diàmetre 

màxim permès és de 35 mm, que resulta clarament insuficient per la nostra aplicació (diàmetre 

dels eixos del multiplicador i del ventilador de 24 i 38 mm respectivament). Per tant, s’escolleix 

el model immediatament superior del catàleg, és a dir el S-85A VkR, que presenta un parell 

nominal TKN de 75 N·m.  

A continuació es realitza un càlcul de comprovació del parell màxim o de pic que pot aparèixer 

durant l’arrancada de la màquina. Concretament, el parell màxim de catàleg ha de ser superior al 

producte del parell nominal pels dos factors correctors, és a dir 40,18 N·m. Efectivament, ja que 

el S-85A VkR presenta un parell màxim TKmáx de 225 N·m. Per últim es comprova que el seu 

diàmetre màxim, 42 mm, sigui suficient pels acoblar els eixos.  

n
P

Tc ⋅= 550.9

mNsTT TcKN ·74,16=⋅≥
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8.3. Selecció de l’arbre Cardan 

Un cop seleccionat el multiplicador de velocitat adequat per accionar la turbina del ventilador, 

retrocedint per la cadena de moviment, el proper component que cal seleccionar és l’arbre 

Cardan. Aquest element de transmissió s’acobla per un dels seus extrems a la TdF del tractor i 

per l’altre a l’eix d’entrada del multiplicador. 

L’arbre Cardan és pràcticament l’únic mètode emprat per transmetre mecànicament potència des 

del tractor fins a qualsevol aper agrícola, ja sigui suspès o arrossegat, doncs permet proporcionar 

d’una manera eficient les prestacions requerides. Per garantir un funcionament correcte i una 

òptima vida útil del component, a més d’un dimensionament adequat cal posar especial atenció 

en dos aspectes, l’angle màxim de les juntes i el solapament dels membres telescòpics. 

No obstant, en tractar-se d’un aper suspès, aquests aspectes tenen una incidència mínima, ja que 

no existeix moviment relatiu entre tractor i aper, i en tot moment la TdF està teòricament 

alineada amb l’eix de la màquina receptora. Com que en principi no hi ha limitacions angulars, 

la configuració de l’arbre és la més senzilla possible, és a dir amb juntes simples, i no es 

requereix l’ús de juntes de velocitat constant ni un muntatge amb tres juntes per eliminar 

possibles irregularitats en la transmissió.  

En quant als membres telescòpics, el solapament es pràcticament constant en posició de 

funcionament i únicament presenta un lleuger augment quan l’hidràulic del tractor eleva l’aper. 

En qualsevol cas, es compleixen les recomanacions del fabricant, que suggereix una longitud de 

solapament, en condicions de treball, de 2/3 de la útil i com a mínim d’un 1/3.  

Seguint la guia de selecció proposada pel fabricant Bondioli & Pavesi (veure annex D.4) l’arbre 

adequat per l’aplicació que ens ateny s’identifica amb la referència 7 101 051 CE 007 044. 

El 7 fa referència a la configuració d’arbre estàndard. El 100 indica les particularitats de tipus 

constructiu, és a dir tub telescòpic de perfil lobular i juntes simples. El tipus de perfil depèn 

directament del parell a transmetre i en aquest sentit és clau de cara a resistir les pressions que 

apareixen en la superfície de contacte entre els tubs interior i exterior.  

El 101 indica la mida de les creuetes, que en aquest cas és el mínim, encara que resulta suficient 

per proporcionar les prestacions requerides per la màquina. En concret, permeten una 

transmissió de parell de 210 Nm a una velocitat de 540 rpm, és a dir una potència de 12 kW. El 

051 indica la longitud entre les creuetes, que és de 510 mm en posició recollida (la mínima) i de 

750 mm com a màxima longitud permesa en posició extesa. Aquest valors s’han de tenir en 

compte alhora de determinar la posició relativa del reductor respecte a TdF del tractor. 
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Les sigles CE indiquen que l’arbre incorpora protecció obligatòria segons la directiva europea 

89/392, que estableix que qualsevol transmissió cardànica principal ha de ser comercialitzada 

sota uns requeriments específics de seguretat. 

El 007 fa referència al sistema d’acoblament al costat tractor, mitjançant forquilla amb 

allotjament per a TdF normalitzada del tipus 1, és a dir eix estriat de diàmetre 1 3/8 polzades i 6 

estries rectes (Z6). Cal fer esment que a Espanya gairebé no es considera l’atac ràpid RS (que 

seria la referència T07) i lo usual és fer servir l’atac amb pulsador (007). 

El 044 fa referència al sistema d’acoblament al costat màquina, és a dir l’eix d’entrada al 

multiplicador, que és de diàmetre 30 mm (h6) i longitud 60 mm. L’acoblament es realitza 

mitjançant una forquilla que presenta un allotjament interior amb claveter i la seva fixació 

mitjançant cargol tangent. 

8.4. Selecció de pinyons i cadenes 

Un cop calculat l’accionament de la primera branca de transmissió, és a dir la que acciona el 

ventilador, en aquest punt s’incideix en el càlcul de la segona branca que es l’encarregada 

d’accionar tota la resta de mecanismes de la màquina. 

Com s’ha comentat a l’apartat 6, la configuració d’aquesta branca deriva d’un primer pinyó 

muntat sobre l’eix d’entrada al multiplicador que gira a 482 rpm i a partir del qual, per mitjà de 

diferents transmissions per cadena es reparteix successivament moviment i potència a la resta de 

mecanismes de transport de sòlids (vàlvules, garbell i cinta) que giren a 30 rpm. Per aconseguir 

aquesta relació de reducció de 16 s’ha de fer en dos etapes, per exemple de relació 4 cada una 

d’elles, però que acabarà decidint-se en funció del nombre de dents dels pinyons existents. 

A continuació, a la Taula 8.4 es mostra la potència requerida per accionar cada un dels 

mecanismes. A partir d’aquest valors i retrocedint per la línia de transmissió es pot calcular la 

potència acumulada un cop afectada pels rendiments corresponents. 

Taula 8.4 Potències acumulades 

P sort. (watts) ηηηη P entr. (watts)

482

30

30

30

30

0,97

0,95·0,85

22,7

203,9

256,4

470,8

485,4

6.512,7

0,97

0,97

0,97

0,97

6.998,1

22,0

197,8

248,7

456,7

470,8

5.259,0

22,1

200,3

Cadena E

Cadena D

Cadena C

Cadena B

Potència acumulada
Mecanisme accionat Sistema de transmissió Potència requerida (watts)Velocitat (rpm)

Cadena A

Multiplicador-Acoblament

0,0

5.259,0

??

3.000

Arbre Cardan

22,0

197,8

Cinta transportadora

Vàlvula 2

Garbell rotatiu

Vàlvula 1

Eix auxliar

Ventilador

Branca 1

Branca 2

Conjunt màquina
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Les característiques de les cadenes i pinyons (el seu pas) a cada punt de la transmissió depenen 

bàsicament de dos paràmetres: la potència a transmetre i la velocitat de rotació de l’eix ràpid. El 

procediment seguit per seleccionar aquests components és el proposat pel fabricant Renold a la 

seva guia de selecció (veure annex D.5). El fabricant assegura que una cadena degudament 

seleccionada, instal·lada i lubricada, assolirà una vida útil de 15.000 hores, valor que resulta més 

que suficient per la nostra aplicació.   

El primer pas es seleccionar la relació de transmissió i el nombre de dents dels pinyons. Per a un 

bon funcionament és aconsellable utilitzar pinyons amb un mínim de 19 dents. A més, si la 

cadena treballa a velocitat elevada o està sotmesa a càrregues impulsives, el pinyó petit hauria de 

tenir com a mínim 25 dents i ser tractat tèrmicament. No es considera que aquest sigui el nostre 

cas, de manera que únicament es té en compte la primera de les recomanacions. Conegudes les 

velocitats dels eixos, pot determinar-se la relació de transmissió. De fet, les úniques cadenes que 

realitzen pròpiament una reducció de velocitat són la A i la B, mentre que la resta únicament 

reparteixen moviment a altres eixos. 

Posteriorment, de cara a determinar la potència de selecció s’han d’establir uns factors correctors 

en funció de les condicions de treball, segons taules facilitades pel fabricant. Per tenir en compte 

qualsevol sobrecàrrega dinàmica en el funcionament de la cadena cal determinar un factor 

d’aplicació f1. 

 Per altra banda, per tenir en compte la influència del nombre de dents del pinyó més petit cal 

determinar el factor de dent f2, que es calcula segons l’equació: 

(Eq. 8.7) 

L’origen d’aquest factor es deu al fet que les corbes de selecció proporcionades pel fabricant es 

basen en pinyons de 19 dents. 

Es determina la potencia de disseny o de selecció com el producte de la potència a transmetre 

pels dos factors correctors obtinguts anteriorment. 

A partir d’aquest valor de potència junt amb la velocitat de l’eix ràpid (pinyó) i emprant un 

gràfic facilitat al catàleg del fabricant (veure annex D.5), es determina el pas de cadena 

normalitzat recomanat. Cal fer esment que el fabricant subministra dos taules de selecció 

homòlogues, una segons la normativa europea BS/ISO i l’altre segons la normativa americana 

ANSI. 

 

1
2

19
z

f =
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Per últim, a partir del pas es pot calcular el llarg de cadena i la distància exacte entre centres 

emprant les equacions (Eq. 8.8) i (Eq. 8.9) respectivament. 

(Eq. 8.8) 

 

(Eq. 8.9) 

Encara que s’han realitzat els càlculs corresponents (veureTaula 8.6), finalment no s’han tingut 

en compte degut a limitacions espaials de la màquina.   

A continuació, a la Taula 8.5 es presenten els resultats concrets obtinguts segons la metodologia 

presentada: 

Taula 8.5 Selecció de pinyons i cadenes 

Dist. mínima L L C (mm) Dist. màxima L L C (mm)
entre centres (mm) pasos arrodonint mínima entre centres (mm) pasos arrodonint màxima

E 286 79,00 80 291 476 119,00 120 481

D 476 79,00 80 484 794 119,00 120 802

C 476 79,00 80 484 794 119,00 120 802

B 476 99,21 100 483 794 138,53 140 806

A 381 99,21 100 386 635 138,53 140 644

C=30p C=50p

 

Taula 8.6. Càlcul de la llargada i la distància entre centres. 

Respecte aquesta taula cal fer dos comentaris. El primer fa referència a la cadena A en la qual el 

pas resultant és de 9,525 mm encara que realment s’agafa el pas immediatament superior (12,7 

mm) per permetre que el pinyó A1 (entrada multiplicador) admeti un eix de diàmetre 30 mm. El 

segon fa referència a la cadena C en que resulta un pas de 19,05 mm encara que molt proper a 

15,875 mm. 

Pinyó o Cadena Pot. (watts) f1, factor f2, factor Pot. (kw) p (mm)
corona z (z >=19) n (rpm) simple i=zc/zp transmetre aplicació dent Selecció pas

E1 19 30 E 1 23 1,7 1,00 0,04 9,525
E2 19 30
D1 19 30 D 1 204 1,7 1,00 0,35 15,875
D2 19 30
C1 19 30 C 1 256 1,7 1,00 0,44 15,875
C2 19 30
B1 15 121 B 4 471 1,7 1,27 1,02 15,875
B2 60 30
A1 15 482 A 4 485 1,7 1,27 1,05 12,7
A2 60 121
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9. Estudi econòmic  

En aquest capítol, un cop analitzats els aspectes comercials i tècnics, s’aborden els aspectes 

econòmics del projecte. 

El taller encarregat de l’explotació del projecte tindrà que realitzar una inversió inicial i un seguit 

de despeses i d’ingressos, que cal analitzar a priori, realitzant un balanç de l’activitat, per tal de 

determinar-ne la seva viabilitat econòmica. 

9.1. Inversió inicial 

Sota el concepte d’inversió inicial s’inclouen totes les despeses en que s’incorre amb anterioritat 

a l’inici de l’activitat pròpiament explotadora. Entre els principals conceptes que cal considerar, 

hi ha el cost d’enginyeria per realitzar el projecte, la maquinària i utillatge necessaris, un primer 

prototip i la homologació de la nova màquina de recol·lecció.  

En un primer moment es contempla la possibilitat de patentar el principi de funcionament de la 

màquina, però posteriorment es desestima aquesta opció, degut principalment als elevats costos 

que comporta. 

S’estima que per a realitzar el projecte de la màquina, serà necessari el treball de dues persones 

amb dedicació exclusiva durant un temps de quatre mesos. 

− Hores d’enginyeria: 2 · 4 · 20 · 8 = 1.280 hores 

− Preu de l’hora d’enginyeria: 50 �/hora   

Així doncs, el cost total d’enginyeria és de 64.000 �. 

Es preveu la construcció d’un primer prototip de la màquina, prèviament al seu llançament al 

mercat, per tal de validar el seu disseny dimensional, especificacions tècniques i característiques 

de funcionament. El cost associat a la fabricació del prototip s’estima en uns 15.000 �. 

Per poder comercialitzar amb garanties la nova màquina agrícola es necessari la seva 

homologació. Aquesta certificació s’obtindrà per part del Centre de Mecanització Agrària 

(CMA) vinculat al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 

Catalunya. Per tal de concedir la homologació, el propi CMA s’encarrega de realitzar sobre el 

prototip els assaigs normalitzats que siguin necessaris. El cost associat a la homologació de la 

màquina s’estima en uns 6.000 �. 



� �	��78� � ��� � 
�� 

 

Per últim, caldrà realitzar una inversió inicial en actius fixes, per tal d’adquirir tota la maquinària 

i utillatge necessari per realitzar els processos de fabricació i muntatge. El cost associat a la 

compra de maquinària i utillatge s’estima en uns 5.000 �.  

Realitzant el còmput total de les quantitats anteriors, s’arriba a un valor d’inversió inicial de 

90.000 �.  

9.2. Despeses anuals 

A part de la inversió inicial, un cop iniciada l’explotació de l’activitat, existiran una sèrie de 

despeses, que es poden englobar en dos grans grups: despeses fixes i despeses variables.  

9.2.1. Despeses fixes 

Cal tenir en compte que una vegada iniciada l’explotació de l’activitat, existiran una sèrie de 

despeses fixes, amb independència del nombre de màquines que s’arribin a produir. Entre les 

principals despeses que cal considerar hi ha el lloguer del local, la amortització de la maquinària 

o la gestió del negoci. 

Es realitza una estimació aproximada de la quantia total d’aquesta partida de despeses en un 

valor de 30.000 �/any.   

De cara a establir el preu de venda de les màquines, cal repercutir aquest valor a una unitat de 

referència, de manera que es divideix el total entre el nombre de màquines que està previst 

fabricar anualment, que és de 105 unitats. El resultat d’aquesta operació és una despesa fixa per 

màquina de 285 �. 

9.2.2. Despeses variables 

Sota aquest concepte s’inclouen tots els costos i despeses directament imputables a cada una de 

les màquines fabricades, i es poden agrupar en tres grans grups: 

− Cost dels articles comprats  

− Cost de fabricació 

− Cost de muntatge  
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En el procés d’elaboració del producte intervenen dos seccions de taller clarament 

diferenciables: 

− la fabricació de components que, degut a les seves particularitats, no podem trobar en el 

mercat i s’han de fabricar a mida. 

− el muntatge de tots els articles, comprats i fabricats, primer en subconjunts i posteriorment 

en la màquina acabada. 

Per cada una de les secció s’estableix la  tarifa per cada hora de treball, que inclou tant el salari 

del operari com el consum tangible de les màquines emprades (elèctrodes, etc.): 

− Tarifa horària operari fabricació: 30 �/h 

− Tarifa horària operari muntatge:  36 �/h 

Cost dels articles comprats  

Cal fer esment que en aquest concepte s’inclouen tant els components directament 

comercialitzats (ventilador, reductor, rodaments, etc.) com la pròpia matèria prima necessària 

per a la fabricació de la resta d’elements (perfils estructurals, planxes de xapa, pintura, etc.).  

Per establir el cost associat al consum de matèria prima, partim del pes de cada element fabricat, 

que ens permet estimar la quantitat de matèria prima necessària. Posteriorment, a partir 

d’aquesta quantitat i considerant el preu per quilo de material, es calcula el cost total de material.  

El cost dels components comprats s’obtenen directament del preu de venda ofertat per cada 

proveïdor, una vegada s’han restat els descomptes acordats.  

El valor total d’aquesta partida és de 1.933 � per màquina. Per veure amb major detall el càlcul 

realitzat es pot consultar l’annex F. 

Cost de fabricació  

En aquest punt es determina el cost degut únicament a la fabricació dels articles en concepte de 

mà d’obra de fabricació. Cal fer esment que el cost de la matèria prima necessària ja s’ha 

comptabilitzat al punt anterior, al considerar-se un article més que cal comprar.  

El cost de fabricació s’obté a partir del temps de fabricació previst i de la tarifa horària de mà 

d’obra corresponent. 

El valor total d’aquesta partida és de 1.032 � per màquina. Per veure amb major detall el càlcul 

realitzat es pot consultar l’annex F. 
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Cost de muntatge 

Una vegada es disposa de tots els components, tant comprats com fabricats, cal procedir al seu 

muntatge en els diferents subconjunts que conformen la màquina acabada. 

Al igual que s’ha fet per els articles fabricats, cal estimar un temps de muntatge per cada 

subconjunt. Aquest temps per la tarifa horària corresponent ens donarà el cost en mà d’obra de 

muntatge. 

El valor total d’aquesta partida és de 288 � per màquina. Per veure amb major detall el càlcul 

realitzat es pot consultar l’annex F. 

Despesa directe anual 

Una vegada determinada la suma de totes les despeses associades a una de les màquines i tenint 

en compte que està previst fabricar 105 unitats cada any, es calcula el total de la despesa directe 

anual. 

Despesa directe anual =  (1.933 + 1.032 + 288) · 105 = 341.565 �/any 

9.3. Ingressos anuals 

Des del punt de vista d’ingressos, l’afectació més directa i de fet l’única que es té en compte, son 

els guanys obtinguts de la venda de les màquines.  

Per tant, no es consideren possibles subvencions o ajuts financers que es puguin rebre per part 

d’organismes públics autonòmics o estatals, per incentivar i potenciar aquestes activitats. 

Per determinar el preu de venda de cada màquina, es parteix de la suma de tots els costos 

unitaris (despeses variables i fixes) i sobre aquesta base s’hi afegeix un 25 % de marge en 

concepte de benefici. 

El resultat d’aquest càlcul és un preu de venda de 4.424 � tal com es detalla a la taula següent: 

Taula 9.1 Preu de venda unitari 

Partida Valor
Cost de material 1.933,49 � / màquina
Cost en mà d'obra de fabricació 1.032,00 � / màquina
Cost en mà d'obra de muntatge 288,00 � / màquina
Despesa variable 3.253,49 � / màquina
Despesa fixe 285,71 � / màquina
Cost unitari total 3.539,20 � / màquina
Benefici (25%) 884,80 � / màquina

Preu de Venda Unitari 4.424,01 � / màquina
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A partir d’aquest preu de venda unitari i considerant que cada any es fabricaran 105 unitats, 

s’obtenen els ingressos anuals:  

Ingressos anuals =  4.424,01 · 105 = 464.521 �/any 

9.4. Balanç econòmic del projecte 

Tenint en compte, les despeses en que s’incorrerà i els ingressos que s’obtindran durant 

l’explotació del projecte, es pot establir el següent balanç econòmic. Es suposa un augment de 

preus interanual del 3% i un horitzó del projecte de 5 anys, començant a comptar a partir de 

l’any 2005:   

Taula 9.2 Balanç econòmic  

Càlcul del període de retorn de la inversió:  

S’observa que a finals de l’any 2006 el balanç acumulat és positiu i per tant, ja s’ha recuperat la 

inversió inicial.  

Pay-back = 1,47 anys 

Càlcul del Valor Actual Net (VAN): 
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On:    Qt és el flux de caixa del període t 

           k és l’increment de preus interanual 

El valor obtingut és: 

VAN = 85.887,35 

Balanç Econòmic Inversió  (2004) 2005 2006 2007

Ingressos 464.521,05 478.456,68 492.810,38

Despesa fixa 30.000,00 30.900,00 31.827,00

Despesa variable 341.616,45 351.864,94 362.420,89

Benefici abans d'impostos 92.904,60 95.691,74 98.562,49

Impostos (35%) 32.516,61 33.492,11 34.496,87

FONS GENERATS 60.387,99 62.199,63 64.065,62

FONS INVERTITS 90.000,00 0,00 0,00 0,00
FLUX DE CAIXA -90.000,00 60.387,99 62.199,63 64.065,62

BALANÇ ACUMULAT -90.000,00 -29.612,01 32.587,62 96.653,24
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Càlcul de la Taxa Interna de Rendibilitat (TIR): 
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El resultat obtingut és el següent: 

TIR = 0,4703 = 47,03 % 

Per veure amb major detall el càlcul realitzat es pot consultar l’annex F. És evident que tots els 

indicadors resulten positius, així que des del punt de vista econòmic el projecte és totalment 

viable. 
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Conclusions 

El resultats obtingut al finalitzar el projecte són francament positius i força satisfactoris. Cal dir 

que el desenllaç i el resultat del projecte coincideix amb els objectius marcats al seu inici. Tot i 

les limitacions pròpies d’un projecte final de carrera, la visió que es dona de la màquina és 

general però alhora complerta i detallada. 

El vincle personal tant directe amb el sector de l’avellana, ha estat un factor clau i decisiu que ha 

aportat alè i motivació contínuament durant tota la realització del projecte. En aquest sentit s’ha 

dedicat màxima dedicació i esforç en aportar al projecte un major valor afegit a base 

d’incorporar tot el coneixement i experiència personal sobre la matèria, de manera que no es 

tracti només com un cas merament acadèmic, teòric i virtual, sinó incloent també elements que li 

confereixen major grau de realisme i detall.      

Com s’ha exposat al cos de la memòria, el mercat local d’avellana viu actualment un moment 

crític i  convé potenciar e incentivar la continuïtat d’aquest conreu. En aquest sentit, la 

mecanització agrària juga un paper realment decisiu, ja que permet aconseguir una reducció 

substancial en el temps i el cost en mà d’obra durant la recol·lecció, que per altra banda és amb 

diferència el cost més significatiu, i en conseqüència aconseguir un producte més competitiu 

dins el mercat.  

La realització del present projecte ha conclòs amb el disseny bàsic però des d’un punt de vista 

complert d’una màquina agrícola per a la recollida d’avellanes, utilitzant tecnologies de 

fabricació bàsicament artesanes i econòmiques. La màquina ha estat dissenyada complint les 

diferents normatives vigents tant en matèria tècnica (acoblament de la màquina al tractor), com 

en qüestions de seguretat i mediambiental. Els resultats obtinguts són un rendiment productiu i 

una eficiència de separació que milloren substancialment les solucions alternatives, amb baix 

grau de mecanització, emprades tradicionalment. L’estudi econòmic realitzat demostra que el 

projecte resulta totalment viable. 
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