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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- INTRODUCCIÓ 
Un cop cursades totes les assignatures de que consta la diplomatura 

d’Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica, s’ha intentat realitzar un 

projecte que aglutini totes aquelles vessants de l’enginyeria mecànica, 

que durant l’execució de la carrera, han resultat més interessants, des 

d’un punt de vista totalment subjectiu. Per aquest motiu el projecte es 

basa en el desenvolupament d’una rampa hidràulica per a l’avaluació 

dels riscos de bolcatge, que inclou una part mecànica i una part 

hidràulica. 

Cal destacar, que hi ha hagut alguns temes que tot i ser interessants, no 

han tingut lloc en el projecte pel benefici global d’aquest, tanmateix 

s’ha intentat mantenir una sincronia entre les diferents parts del projecte. 

És a dir, que totes les parts tinguin el pes que els hi correspon. 

A continuació es detalla quin és l’element a analitzar i la finalitat de la 

Rampa Hidràulica per a Bolcatge (A partir d’aquest mateix moment 

sempre l’anomenarem RHB): 

L’objectiu de dissenyar aquesta rampa hidràulica ha estat amb l’únic 

propòsit de fer una avaluació de la seguretat per bolcatge per a vehicles 

industrials (tractors de grans dimensions). 

El fet de seleccionar tractors de grans dimensions i no cap altre vehicle 

industrial és senzillament una qüestió pràctica. Quan es parla de pràctica 

es refereix que s’ha intentat centrar tots els esforços en explicar i 

desenvolupar una RHB, per tant es va creure oportú d’escollir un vehicle 

que qui més qui menys reconegui a simple vista, és a dir, que resulti 

familiar. El fet de seleccionar tractors de grans dimensions i no tractors de 
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dimensions petites o normals, és una raó obvia i clara per a tothom: En el 

moment de dissenyar una RHB, cal sempre tenir en compte els casos més 

desfavorables, i això és produeix en els tractors de gran tonatge (Una 

rampa dissenyada per a tractors de grans dimensions, ens valdrà per a 

qualsevol tractor de dimensions més reduïdes).  

Per altra banda que siguin tractors té més raó de ser degut a la familiaritat 

amb aquests vehicles, ja sigui per l’ús habitual d’amics o familiars. 

La finalitat de la RHB és simular el comportament dels tractors en aquelles 

situacions més desfavorables del terreny, d’aquesta manera es podrà 

analitzar el comportament que experimenten els tractors, en les situacions 

a que seran sotmesos. 
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1.2.- OBJECTIUS DEL PROJECTE 
El present projecte té com a objectiu realitzar el disseny i l’elaboració 

d’una rampa hidràulica, per tal d’efectuar assaigs de bolcatge de 

tractors, d’acord amb unes especificacions detallades en apartats 

posteriors. 

La part del disseny consistirà en l’elaboració dels plànols de les peces 

necessàries per a crear la màquina, esquemes (entre altres coses) de les 

parts      mecàniques i hidràuliques de la rampa, així com els càlculs 

oportuns. Tot el disseny de la rampa hidràulica és farà a partir de les 

condicions de partida, que en el nostre cas vindrà donada per les 

característiques tècniques del tractor.      

Per acabar es realitzarà un estudi econòmic del projecte. 

Aquest és el contingut de forma simplificada del projecte que té com a 

finalitat l’obtenció del Títol d’Enginyer Tècnic especialitzat en Mecànica. 
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1.3.- ASSAIGS I ESPECIFICACIONS IMPOSADES 
En aquest apartat s’introdueix les característiques generals de la RHB i els 

condicionants que s’imposaran per tal d’assajar la fiabilitat dels diferents 

tractors i obtenir les dades necessàries per fer la Certificació.  

- Els tractors que seran sotmesos a les proves d’assaig són els 

següents: 
 

Tipus tractor Marca Model  Dimensions (mm) 

      Longitud total 
Distància entre 

eixos 
Altura 

màxima 
A New Holland TM190 5.935 2.818 3.210 
B John Deere 8320 – DT 5.332 2.970 3.053 
C AGCO ALLIS 6220 4.850 2.918 3.150 

D 
Massey 

Ferguson MF 660/4 4.860 2.914 2.932 
E McCormick MTX150 5.160 2.723 2.760 

Figura 1 

Tipus tractor Dimensions (mm) Pes (Kg) 

  
Amplada màx. eix 

davanter  
Amplada màx. eix 

posterior Tara Massa en càrrega
A 2.269 2.438 6.600 12.090 
B 2.235 2.134 5.770 11.140 
C 1.950 2.700 5.040 9.560 
D 2.114 1.892  5.110 9.680 
E 2.300 2.300 5.500 9.735 

Figura 1 

 

- Es realitzaran 2 classes d’assaig amb cada un dels tractors: 

  -    Bolc cap endarrera ( p.e.: Assaig A1) 
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  -    Bolc lateral ( p.e.: Assaig A2 )  

- La instal·lació ha d’estar assistida per una sola persona, la qual no 

pot estar saturada en un percentatge superior al 80%. 

- Les dimensions màximes no poden sobrepassar el 8.300 x 3.300 x  

1.300 mm (alçada de la fossa). 

- La RHB ha de tenir una inclinació màxima de 50o (en les 2 

direccions). 

- La velocitat lineal de la RHB ha de ser aproximadament de 0,1 m/s, 

amb interrupcions cada 5o per a verificacions de bolcat. 

- El termini d’execució del projecte és de 5 mesos. 

- L’equip ha de tenir una vida útil de 15 anys. 

- El període de garantia és de 1 any. 

1.4.- ABAST DEL PROJECTE 
L’abast d’aquest present projecte final de carrera és la part de disseny de 

la part mecànica i hidràulica d’una rampa hidràulica d’assaigs de 

bolcatge, desenvolupant i estudiant els punts o àrees següents: 

 

- Realització de plànols d’especejament (elements més significatius) i 

de conjunt corresponents a tots els elements diferenciats de la 

màquina. 

- Realització dels càlculs mecànics (estàtics) necessaris pel disseny 

dels diferents elements de la màquina. 

- Realització dels càlculs i esquemes hidràulics necessaris pel 

funcionament correcta de la màquina. 

- Pressupost. 

 

Com a punts complementaris del projecte es desenvoluparan els següents 

temes: 

 

- Manteniment preventiu de la màquina. 
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- Estudi de temps i planificació del projecte. 

- Seqüència de muntatge i funcionament 

- Estudi medioambiental 

- Estudi seguretat i marcatge CE amb la normativa aplicable. 

 

A continuació detallaré els punts del projecte en els quals l’abast del 

projecte no hi entrarà: 

 

- Estudi i disseny de la part elèctrica i els seus esquemes. 

- Estudi i disseny de la part electrònica. 

- Estudi i disseny del software de la part informàtica. 

 

 

2.- FUNCIONAMENT DE LA RHB 
 

2.1.- CARACTERÍSTIQUES DELS ASSAIGS 
Amb la RHB es realitzaran 2 tipus d’assaigs de bolcatge diferents. 

Un cop realitzats aquests tests amb resultats satisfactoris, pel que fa el 

funcionament de la rampa, ja es podrà considerar que la rampa està 

preparada per fer la simulació amb qualsevol tipus de tractor, dins les 

especificacions.  

Els assaigs es caracteritzen pel grau d’exigència a què es sotmet la 

rampa, això significa que duran el transcurs dels assaigs s’estarà utilitzant 

just al límit de les seves possibilitats, però sense arribar mai a sobre passar-

les. 

 

2.1.1.- DEFINICIONS 

Als efectes d’aquests assaigs: 

El “llindar de bolc” és el moment en que totes les rodes d’un costat del 
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vehicle perden contacte amb la superfície de la plataforma basculant. 

 

2.1.2.- CONDICIONS GENERALS 

 

2.1.2.1.- La plataforma basculant 

S’ha d’utilitzar una superfície rígida. Els pneumàtics poden recolzar-se en 

un bloc o en una vora de seguretat que impedeixi el lliscament lateral, a 

condició de que el bloc de seguretat no influeixi en el resultat dels assaig.   

 

2.1.2.2.- Condicions de vent 

Si la plataforma està instal·lada en una zona exterior, la velocitat lateral 

del vent no ha de superar els 3 m/s i la velocitat total del vent no ha de ser 

superior als 5 m/s. 

 

 

 

2.1.2.3.- Pneumàtics 

La pressió dels pneumàtics serà l’especificada pels fabricants (indicada en 

l’apartat de càlculs). La pressió d’inflat es mesurarà en fred, amb una 

tolerància de ± 2 %. 

 

2.1.3.- PRECISIÓ DE FUNCIONAMENT 

L’angle de la RHB es mesurarà amb una precisió superior a 0,3º. 

 

2.1.4.- SEGURETAT 

Per evitar que el vehicle es bolqui completament, s’utilitzaran sistemes de 

retenció que es disposaran de manera que no interfereixin en els assaigs. 

 

2.1.5.- REALITZACIÓ DE LA PROVA   

L’estudi consistirà en un increment gradual de l’angle d’inclinació de la 
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plataforma fins arribar a l’angle màxim o el llindar de bolc. Quan el tractor 

es sotmet a l’assaig, tots els seus elements estaran situats en línia recta 

paral·lela a l’eix de la RHB, de manera que cap línia mitjana longitudinal 

quedi desplaçada més de 25 mm.  

Tots els eixos dirigibles del tractor es bloquejaran per impedir el moviment 

lateral de l’eix i/o el gir de les rodes en una direcció. A més, el tractor es 

mantindrà fix en direcció longitudinal per evitar moviments d’avanç o de 

retrocés, a condició de que el mètode de fixació no influeixi en el resultat 

de l’assaig.   

La RHB tindrà la possibilitat de moure’s en dos direccions diferents (de x – y 

a     z – x i de x – y a y – z). D’aquesta manera és podrà realitzar 2 classes 

d’assaigs amb cada un dels tractors, realitzant un total 10 assaigs.  

 

Aquest  projecte està pensat per a les empreses que vulguin preveure per 

quins llocs poden anar els tractors que construeix, complint així amb una 

condició de seguretat preventiva per als usuaris d’aquests vehicles.    

 

 

2.2.- CARACTERÍSTIQUES DELS TRACTORS D’ASSAIG 

  

2.2.1.- INTRODUCCIÓ 

Aquest present apartat pretén sintetitzar i donar a conèixer les principals 

causes d’accident per bolc dels tractors agrícoles (veure Figura 1), així 

com les mesures preventives o de protecció a adoptar.  

 

2.2.2.- IDENTIFICACIÓ DE L’EQUIP 

Entre la gran diversitat de màquines agrícoles, la que més ha influït en la 

modernització de la agricultura ha estat el vehicle tractor, considerat com 

el mitjà auxiliar més important de la majoria de les activitats agràries. 

Considerem com a tractor agrícola tot vehicle automòbil proveït de rodes 
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o cadenes, amb disposició almenys, de dos eixos i del qual la 

característica essencial resideix en la seva potència de tracció. Els tractors 

universals o de tipus normal, disposen de rodes pneumàtiques, sent motriu i 

de major dimensió el parell posterior (Fig. 2). 

 
Fig. 2: Esquema de tractor agrícola 

 
 
El tractor es pot considerar com l’exponent màxim de la mecanització 

agrària i, per tant, degut a la seva incidència i presència en la majoria 

dels treballs mecanitzats, és origen també de riscos d’accidents en molts 

casos de conseqüències greus i mortals i això és degut principalment 

com a resultat de bolc del tractor. 

 

2.2.3.- CAUSES DEL BOLC  

Són varies les causes principals que determinen el bolc d’un tractor, ja 

sigui lateral o cap endarrera. Aquestes causes (Quadre 1) es poden 

agrupar en els següents grups: 

 

Perillositat intrínseca dels tractors 

 - Falta d'estabilitat. 
     Altura del centre de gravetat 
     Amplada de via 
 - Falta de sensibilitat en elements de 
comandament. 
 - Desequilibri a l’efectuar esforços de tracció o 
patir empentes de remolcs transportats 

CAUSES DEL BOLC 

Configuració irregular i abrupta del 
terreny 

 - Camins i accessos a parcel·les, deficients. 
 - Desnivells, sots, pedres, etc. 
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Falta de preparació adequada dels 
conductors 

 - Falta d'instrucció prèvia. 
 - Desconeixement dels riscos. 
 - Desconeixement de les limitacions del tractor 

Fallada tècnica  - Manteniment i conservació inadequada. 

 

Actes insegurs o maniobres incorrectes 
executades en el maneig del tractor     (Mirar Quadres 2 i 3) 

Quadre 1: El bolc del tractor. Causes d’accidents 

 

2.2.3.1.- Perillositat intrínseca dels tractors 

En primer lloc cal assenyalar que el tractor agrícola és una màquina en 

que el seu centre de gravetat es troba relativament elevat respecte al 

terra (Fig. 2). 

L’estabilitat del tractor, el qual la seva pèrdua determina el bolc, també 

està relacionada amb la distància entre eixos i l’amplada de via 

utilitzada. 

 

2.2.3.2.- Configuració irregular del terreny 

La configuració irregular i abrupta del terreny on el tractor desenvolupa 

normalment el seu treball, així com camins i accessos a parcel·les en 

condicions deficients, són sempre causes d’origen de risc. Pedres, 

desnivells, etc., poden ocasionar un desequilibri en el tractor i provocar 

un bolc. 

 

2.2.3.3.- Falta de preparació adequada dels conductors 

En molts casos, la falta de preparació adequada dels operaris que 

manipulen els tractors que són desconeixedors de les limitacions pròpies 

del tractor i dels greus riscos que impliquen determinades maniobres o 

operacions, especialment en terrenys difícils o amb pendents, realitzant 

accions insegures o incorrectes que posteriorment es materialitzen en 

accidents. 

 

2.2.3.4.- Fallades tècniques 
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La falta de manteniment del tractor implica el que en molts casos hi 

hagin fallades tècniques en el sistema de frens, direcció, embragatge, 

etc., que en molts casos determina un accident per bolcatge. 

 

2.2.3.5.- Actes insegurs o maniobres incorrectes 

Són conseqüència de la falta de formació i preparació adequada dels 

conductors, agreujat en alguns casos per imprudència professional. Els 

actes insegurs més corrents es resumeixen en els Quadres 2 i 3. 

 

AMB DESNIVELLS 

 - Circular a prop de desnivells, rases, canals, etc. 
 - Passar alguna de les rodes del tractor sobre prominències o 
depressions del terreny (pedres, forats, etc.). 
 - Accés entre parcel·les a diferent nivell remuntant els desnivells de 
separació.  

AMB PENDENT 

 - Circular a velocitat excessiva en la baixada de pendents, en 
particular, transportant remolcs carregats. 
 - Transportar remolcs excessivament  carregats i sense frens 
adequats, en particular, en la baixada de pendents. 
 - Utilització del tractor amb amplada de via mínima. 

TIPUS DE TERRENY 

PLANADES I AMB 
PENDENT 

 - Frenada brusca d’una sola roda quan es circula a velocitats altes.
 - Frenada brusca transportant remolcs carregats excessivament i 
sense         sistemes de frenada independents. 
 - Girar el tractor de forma brusca a velocitats altes, en particular, 
en terrenys desfavorables (lliscadissos o en pendents o amb 
remolcs.  

Quadre 2: Bolc lateral (Actes insegurs o maniobres incorrectes) 

 

 

 

 

 

PLANADES I AMB 
PENDENT  

 - Descompensar el pes del tractor al col·locar ormeigs suspesos no 
adequats i sense llast en l’eix davanter. 
 - Enganxament al tractor, de la llança del remolc, en un punt 
massa alt. 
 - Iniciar l’arrancada i marxa del tractor accelerant i embragant de 
cop, en particular, amb ormeigs suspesos o remolcs. 
 - Forçar el tractor accelerant i embragant bruscament en sentit de 
la marxa cap endavant, quan es pateix un encallament o es troba 
en el terreny una resistència elevada.  

TIPUS DE TERRENY 

 AMB PENDENT  - Pujada de pendents fortes transportant ormeigs suspesos o 
remolcs excessivament carregats. 
 - Canviar la direcció de marxa executant un gir per pujar una 
pendent, en particular, amb ormeigs suspesos. 
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Quadre 3: Bolc cap endarrera. (Actes insegurs o maniobres incorrectes) 

 

2.2.4.- MESURES PREVENTIVES GENERALS 

 

2.2.4.1.- Accions sobre l’estabilitat del tractor 

Diversos assaigs i estudis sobre el desenvolupament de dispositius anti-

bolc o avisadors que s’accionen quan el tractor supera determinats 

angles de treball no han prosperat fins la data, per aquesta raó no es 

poden considerar mesures efectives contra bolcs. En un altre sentit, és 

també difícil millorar l’estabilitat del tractor rebaixant la posició del seu 

centre de gravetat, responsable de l’estabilitat de la màquina. 

Reconeixent els problemes i limitacions que en quant a estabilitat tenen 

els tractors de rodes típiques en zones agrícoles en terrenys muntanyosos 

i pendents fortes, sempre que sigui possible s’han d’utilitzar tractors 

especials que ofereixin major estabilitat, com els de doble tracció i els 

de cadenes. 

 

2.2.4.2.- Manteniment i conservació del tractor 

Una conducció prudent del tractor juntament a un adequat 

manteniment constitueixen les millors mesures de precaució contra tot 

tipus d’accident. Les revisions periòdiques dels sistemes de direcció, 

frens, estat de les rodes, embragatge, etc. garanteixen un bon estat del 

manteniment i funcionament del tractor prevenint els accidents per 

bolc. 

2.2.5.- MESURES DE PROTECCIÓ 

Tenint en compte que l’error humà pot estar present i que per molta 

formació que tingui el tractorista mai podrà eliminar el risc de bolc de 

forma absoluta, és per això que s’ha d’incidir sobre el tractor dotant-lo 
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d’equips de protecció que si bé no eviten el bolc si evitin o disminueixin 

les lesions. 

En l’actualitat es disposa de diversos tipus d’estructura de protecció pel 

lloc de conductor en cas de bolc, com són els pòrtics, els bastidors i les 

cabines de seguretat. Totes elles han d’estar construïdes de tal forma 

que siguin capaces de resistir l’impacte de bolc sense patir 

deformacions de consideració. 

Per garantir l’eficàcia d’aquests equips de protecció és necessària la 

prèvia homologació per a cada model de tractor, el qual es realitza 

oficialment en centres dependents del Ministeri d’Agricultura. Una 

cabina, un bastidor o un pòrtic homologat per a un determinat model 

de tractor té la garantia de que, en cas d’accident, la seva estructura 

suportarà l’impacte de bolc.   

 

2.2.5.1.- Pòrtics o marcs de seguretat 

Estan compostos per dos elements lineals verticals muntants, units per 

una travessa en el seu extrem superior i fixat al tractor en dos punts que 

freqüentment es troben en l’eix posterior. 

L’espai protegit per un arc de seguretat és el corresponent a l’altura de 

l’arc i el conductor només es troba suficientment protegit al portar un 

cinturó de seguretat que l’uneix al seu seient. 

 

2.2.5.2.- Bastidors de seguretat 

Estan constituïts per quatre elements muntants, en alguns casos 

s’acostumen a posar sis o vuit “arriostrats” en el seu extrem superior amb 

barres horitzontals, definint un polígon i podent existir altres components 

estructurals per donar rigidesa al conjunt.  

S’acostumen a muntar en el tractor recolzant-los, almenys, en quatre 

punts, tants com barres muntants hi hagin, que solen estar localitzades 

en les trompetes del l’eix posterior. Els parafangs estaran suficientment 
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reforçats i units rígidament a les trompetes i al xassís. Igual que el cas 

anterior, és necessari el cinturó de seguretat. 

 

2.2.5.3.- Cabines de seguretat     

Poden ser construïdes proveint-les adequadament d’un bastidor de 

seguretat mitjançant accessoris que aïllen el conductor del tractor del 

medi exterior. Aquests accessoris seran, almenys, sostre, parabrises, 

plafons laterals i portes d’accés. Sent l’element de protecció en cas de 

bolc el bastidor de seguretat.  

La cabina, a més a més de protegir al conductor de ser aixafat en cas 

de bolc, el protegeix de les inclemències meteorològiques.  

 

2.2.5.4.- Cinturons de seguretat 

Per últim, hem d’assenyalar que la cabina, bastidor, pòrtic de seguretat 

homologat, serà totalment eficaç si el tractorista en cas de bolc no surti 

projectat del seu seient, això s’aconsegueix utilitzant com a 

complement un cinturó de seguretat. Aquest dispositiu és particularment 

important en la utilització de pòrtics i bastidors. 
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2.3.- DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT 

 
2.3.1.- FUNCIONAMENT MECÀNIC 

EL funcionament mecànic de la RHB és basa en dos elements principals: 

- La bancada i el seu moviment. 

- Els elements de seguretat per tal que els tractors no puguin bolcar. 

 

2.3.1.1.- Bancada i el seu moviment 

El funcionament de la RHB es basa en aplicar un moviment angular de 

la bancada lateralment i cap endarrera (segons les especificacions 

imposades, la RHB pot tenir una inclinació màxima de 50o en les 2 

direccions). 

D’entrada el moviment angular de la RHB en els proporcionen 4 

cilindres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Figura 3 

 

- Bolc lateral  Tenim col·locats 2 cilindres (KI-80-36/700) al fons de 

la fossa en posició vertical (collat mitjançant una “horquilla”), 

equidistants respecte al centre de la bancada (Ltotal=8 m; Lcentre 

bancada = 2 m). 

y 

x          8 m 

3 m 

 
Cilindre assaig bolc 
l t l  
Cilindre assaig bolc cap 
endarrera    4 m 

1,5 m 
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- Bolc cap endarrera  En aquest cas també tenim instal·lats 2 

cilindres (KI-80-36/700) al fons de la fossa, un dels extrems del qual 

està collat mitjançant una “charmela” femella (dóna més 

moviment als cilindres per efectuar els assaigs) a la part central de 

cada lateral (tal com indica la Figura 3), i l’altre extrem estarà 

ubicat a un dels vèrtexs de la bancada del mateix costat (amb la 

qual cosa el cilindre queda en diagonal)    (Ltotal=3 m;  Lcentre 

bancada= 0,75 m). 

 

El motor elèctric (Motor d’una velocitat model MBT 180L, de potència 22 

kW i 1.500 rpm), serà el màxim responsable de fer moure tot el circuit 

hidràulic i conseqüentment els cilindres, que transmetran a la bancada 

una força total de 160,6 KN. 

El funcionament de la bancada queda reflectit de manera més 

entenedora en els plànols no100 i no102. 

 

2.3.1.2.- Elements de seguretat alhora de realitzar els assaigs 

Com a elements de seguretat necessitem els necessaris (barana de 

seguretat acoblada a la bancada i bloc per recolzar els pneumàtics del 

tractor (anclatges), també acoblada a la bancada) perquè alhora de 

realitzar els assaigs (lateralment o cap endarrera), el tractor no ens pugui 

bolcar. Aquests elements de seguretat s’han d’instal·lar a condició que 

no influeixin en el resultat dels assaigs.   

Altres característiques dels assaig, ja siguin les condicions de seguretat 

que s’han d’aplicar als assaigs o qualsevol altre característica important 

està a l’apartat 2.1. CARACTERÍSTIQUES DELS ASSAIGS. 

 

2.3.2.- FUNCIONAMENT HIDRÀULIC 
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La hidràulica, s’ocupa bàsicament de la transmissió dels efectes de 

forces i potències mitjançant la pressió estàtica del fluid. He adoptat 

aquest sistema de transmissió mitjançant cilindres hidràulics, davant de 

dispositius mecànics, elèctrics o pneumàtics, degut principalment a 

l’elevat pes que s’ha d’elevar. A diferència d’aquests mostren molts 

avantatges però també certes debilitats. Algunes d’aquestes les 

anomenem a continuació: 

AVANTATGES SISTEMES HIDRÀULICS 

- Transmissió de grans forces en espais reduïts. 

- Elevada densitat d’energia. 

- És possible l’emmagatzament d’energia. 

- Variació sense salts de magnitud, com velocitats, forces i 

moments. 

- Bona regulació de les forces actuants. 

- Dinàmica elevada de commutació. 

- Moviments regulars (sense cops ni vibracions). 

- Grans ranks de transmissió. 

- Llibertat constructiva en la disposició dels elements. 

- Muntatge en diferents ambients de la font d’energia i 

accionament amb unions per canonades rígides o flexibles. 

- Possibilitat d’automatització de tot tipus de moviment i/o 

moviments auxiliars mitjançant vàlvules pilot i transmissió d’ordres 

elèctriques. 

- Utilització d’elements i mòduls estàndards. 

- Protecció contra sobrecàrregues. 

- Desgast reduït degut a la lubricació constant dels elements 

mitjançant el propi fluid. 

- Elevada vida útil. 

- Possibilitat de recuperació d’energia. 
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DESAVENTATGES SISTEMES HIDRÀULICS 

- Possibles pèrdues de pressió i cabal (fregament del fluid) a les 

canonades i òrgans de comandament. 

- Dependència de la viscositat de l’oli amb la temperatura i la 

pressió. 

- Problemes de fugues. 

- Compressibilitat del fluid hidràulic. 

- Muntatge i desmuntatge per manteniment dels elements de 

regulació o control. 

 

L’objectiu a assolir amb el conjunt hidràulic és governar la maniobra dels 

4 cilindres (tenim 2 circuits dependent un de l’altre  plànol no301, que 

en altres paraules vol dir que quan funcionen 2 cilindres, els altres 2 estan 

parats). Això és degut a que per a cada assaig (lateral i cap endarrera) 

necessitem 2 cilindres KI – 80 – 36 x 700 de la casa GLUAL Hidráulica, S.A.  

El funcionament hidràulic és el següent:       

El motor elèctric girarà a un règim constant de 1.500 rpm, que accionarà 

l’eix d’entrada de la bomba de cabal variable fent que aquesta aporti 

oli al circuit. Tenim instal·lats alguns elements de seguretat com poden 

ser: vàlvules limitadores de pressió perquè en cas que el circuit hidràulic 

sobrepassés la pressió permesa, el cabal sobrant es desbordaria per la 

vàlvula i retornaria al principi. Una vàlvula direccional que ens 

descarrega l’acumulador i tot el circuit quan el sistema no està en 

funcionament i un antirretorn perquè en cas de retorn de l’oli mineral no 

creï una contrapressió a la bomba. 

El grup acumulador ens és d’utilitat quan la bomba no pot donar el 

cabal suficient per elevar els cilindres, ja que ens dóna el cabal 

necessari per poder realitzar els assaigs. L’acumulador el tenim regulat 

mitjançant un estrangulador.  
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Abans d’arribar al límit de la central, hi posem un filtre de pressió per 

evitar que hi circulin matèries residuals dintre l’oli. A la sortida de la 

central hi trobem 2 circuits (cada un acciona els 2 cilindres per poder fer 

els assaigs). La manera d’accionar exclusivament els cilindres d’un dels 2 

circuits és col·locant una vàlvula estranguladora al principi del circuit. 

Llavors mitjançant una electrovàlvula s’acciona hidràulicament les 

vàlvules d’entrada i de sortida de l’oli dels cilindres, segons si els volem 

aixecar o abaixar. En aquest tram del circuit també hi tenim instal·lats 

alguns elements de seguretat com poden ser: La vàlvula reductora de 

pressió que s’utilitza per a reduir la pressió del sistema i regular la 

velocitat de treball dels cilindres. Per últim, la vàlvula antirretorn amb 

desbloqueig hidràulic que permet que els cilindres que conformen la 

RHB no caiguin de cop en cas de no haver-hi alimentació del circuit. 

 

2.4.- PROCÉS DE FUNCIONAMENT 
El funcionament de la RHB està comandat per un PC, el qual una 

vegada introduïts els paràmetres d’entrada apuntats en les 

especificacions, s’encarregarà d’enviar les senyals oportunes per tal que 

la màquina es posi en funcionament. 

Un cop entrats els paràmetres de la RHB (velocitat lineal d’inclinació de 

la RHB i les interrupcions d’un minut cada 5o per a l’avaluació de 

bolcatge), la feina de l’operari consistirà en falcar cada un dels 5 

tractors, de manera que a l’hora de realitzar els assaigs aquests no es 

moguin i així obtenir el llindar de bolc (angle de bolc) de cada tractor (α 

i β).   

Aquesta operació es durà a terme col·locant les 4 rodes del tractor en 

els blocs (diferents característiques segons tractor i dimensions de les 

rodes), especialment dissenyats per recolzar els pneumàtics del tractor 

(acoblats a la bancada), fins a obtenir la posició adequada. 
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Pel que fa al control que s’ha de desenvolupar durant l’assaig, cal 

destacar la vàlvula direccional proporcional (electrovàlvula) i la vàlvula 

reductora de pressió. 

Aquest és l’encarregat d’enviar dades a l’ordinador de la pressió que 

s’està efectuant al circuit hidràulic i conseqüentment de la velocitat a 

que s’està elevant la RHB, i en cas que sigui inferior o superior a 

l’especificada a l’inici de l’assaig, el PC enviarà una senyal a la vàlvula 

reductora de pressió del circuit hidràulic per tal d’afegir més o menys 

pressió al cilindre, recuperant d’aquesta manera la velocitat inicial. 

Aquest procés es durà a terme constantment durant els assaigs, per això 

és important que ambdós estiguin ben calibrats. 

Quan el tractor comenci a bolcar, els detectors instal·lats en els 

anclatges de les rodes, emetran una senyal cap al PC que farà que la 

RHB és pari i faci l’avaluació de les dades recollides (angle de bolc).   

En l’apartat 5.16. POSADA EN MARXA del Plec de Condicions, també hi 

han referències del procés de funcionament. 

 

3.- DESCRIPCIÓ RHB PROJECTAT 
 

3.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL 

Hores d’ara ja està clar el fi d’aquesta Rampa hidràulica per a Bolcatge 

(RHB), que no és altre que el de realitzar assaigs de bolcatge en tractors. 

Un cop aquest concepte clar, una de les primeres coses que es pot 

apreciar és la robustesa i les grans dimensions de la rampa, però alhora 

l’aparent senzillesa de la mateixa. Fet coherent a l’hora de dissenyar 

una màquina per a bolcatge de tractors (o qualsevol vehicle industrial, 

p.e.: camions cisternes, autobusos, etc.), ja que per habilitar vehicles 

d’aquestes dimensions és necessita d’estructures de dimensions grans.  



PROJECTE DE FINAL DE CARRERA Isaac Priego 

 
 

MEMÒRIA 
 

24/108 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

Així doncs és de sentit comú sobredimensionar aquelles parts de la RHB 

susceptibles de patir per fatiga. En certs aspectes de la RHB s’ha 

sobredimensionat aplicant un coeficient de seguretat el doble del que 

és habitual. Per exemple s’ha aplicat en aquelles peces, que tot i tenir 

una certa importància, no s’hi realitzen càlculs. D’aquesta manera es 

garanteix la durabilitat i fiabilitat de la màquina.    

A grans trets es pot desglossar la màquina en dues parts basant-se amb 

la funcionalitat d’aquesta: 

- Part responsable de la força i/o moviment 

- Part responsable de les mesures anti-bolc     

 

3.1.1.- PART RESPONSABLE DE LA FORÇA I/O MOVIMENT 

La part responsable del moviment és l’encarregat, en últim terme 

d’elevar la RHB, fent com a molt un angle de 50o. Aquesta és 

caracteritza per ser la part més complexa de la RHB, és a dir, és on 

trobem els elements més precisos per tal que tot l’equip funcioni 

correctament. 

Aquesta part té el seus elements insígnia amb els cilindres hidràulics             

(KI-80-36/700), el qual per les seves dimensions fa que sigui molt visible. 

Aquests estan preparats per realitzar una força de 80,3 KN cada un, 

necessària per poder elevar els diferents tractors anomenats en les 

especificacions. Els elements que composen els cilindres no han de ser 

especialment precisos, però han de ser molt robustos per tal de no cedir 

a l’aplicar la força del cilindre.   

Pel que fa a les peces que conformen la bancada han de formar una 

estructura forta i robusta, ja que hauran de suportar esforços molt grans, 

però en canvi no necessiten ser peces gaire precises ja que la funció de 

la bancada és exclusivament de suport dels tractors. 

 
3.1.2.- PART RESPONSABLE DE LES MESURES ANTI-BOLC 
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Aquests elements estan dissenyats perquè alhora de realitzar els assaigs 

(lateralment o cap endarrera), el tractor no pugui bolcar. Aquests 

elements de seguretat s’han d’instal·lar a condició que no influeixin en el 

resultat dels assaigs.   

Els elements que conformen la barana de seguretat han de ser molt 

robustos i capaços de poder suportar grans esforços, ja que ha de 

poder aguantar el pes del tractor quan aquest està inclinat. 

Pel que fa als blocs on recolzar les rodes del tractors, han d’estar ben 

dimensionats, ja que han d’aconseguir que les rodes del tractor no es 

moguin durant els assaigs, però alhora han d’intentar evitar influenciar 

sobre els resultats finals.  

Aquests blocs no han estat dissenyats, ja que segons el tractor a assajar 

és necessita d’uns anclatges diferents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.- MORFOLOGIA I COMPOSICIÓ DE LES PECES 
A continuació es detallaran totes les parts de que consta la RHB. 

Aquestes parts s’agruparan en 4 conjunts, per fer més comprensible una 

visió global de la màquina. Així doncs, aquests conjunts generals del 

nostre projecte seran els següents: 

 

- Conjunt Fossa i Bancada 
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- Cilindres hidràulics (actuadors hidràulics)  

- Sistema hidràulic  

- Útils – Suports - Sistemes anti-bolc 

 

3.2.1.- CONJUNT FOSSA I BANCADA 

(Plànol nº100)  

 

CONSTRUCCIÓ FOSSA I COL·LOCACIÓ DE LA BANCADA 

La fossa (Plànol nº101) és l’element d’ancoratge a terra de la bancada i 

de tots els elements de la RHB. Les seves dimensions són de 8.240 x 3.240 

x 400 mm (alçada de la fossa).  

Hi han molts mètodes a l’hora de construir una fossa i col·locar-hi la RHB, 

però en el nostre cas hem seleccionat el següent: 

 

Pas número 1 

El primer és construir un forat en el qual la bancada pugui ser col·locada 

(com he dit en l’anterior paràgraf les dimensions de la fossa són de 8.240 

x 3.240 x 400 mm). La superfície superior de la vora ha ser plana. La cara 

superior de l’estructura prefabricada ha de ser aproximada. 

 

Pas número 2 

Col·locar la bancada a la vora de la fossa. 

 

Pas número 3 

La bancada (construïda a partir de perfils del tipus HEB-400 i plaques 

d’acer electrosoldades formant un rectangle) ha de ser col·locada de 

manera que el nivell de la superfície superior de la coberta correspongui 

amb el del pis acabat (nivell final del pis) 

 

Pas número 4 
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Col·locar el “shuttering” a la cara frontal del conjunt Fossa – Bancada. 

Cal no oblidar els elements roscats per muntar els topes de goma 

(plànol nº103). 

 

Pas número 5 

Connectar una tuba flexible (dimensió interna de diàmetre 50 mm.) 

amb el punt que connecta de la RHB. Aquesta tuba funcionarà com a 

conducte per al cablejat entre el PC (el qual una vegada introduïts els 

paràmetres d’entrada apuntats en les especificacions, s’encarregarà 

d’enviar les senyals oportunes per tal que la màquina es posi en 

funcionament) i la unitat d’energia. 

 

Pas número 6 

Omplir l’espai entre la bancada i la vora del suport amb espuma PUR. 

 

NOTA IMPORTANT ! 

La coberta i la bancada es cobreixen amb fulles de plafó dur per 

protecció durant la fase del treball estructural. Sobretot no treure 

aquests taulells de protecció fins que la RHB estigui connectada o 

col·locada per a l’elaboració dels assaigs. Durant la fase del treball 

estructural, el contractista ha de prendre mesures addicionals per 

prevenir danys en la RHB, en cas de necessitat (Mirar Plec de Condicions 

– Seguretat en màquines). 

 

 

Perquè aquests passos siguin més entenedors, es completarà amb unes 

imatges explicatives: 
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Passos número 1, 2 i 3 

 

 
Passos número 4 i 5 

 

 
Pas número 6: RHB acabada 

La instal·lació de la bancada dintre la fossa quedaria de la següent 

manera, tot esquemàticament: 
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Instal·lació esquemàtica rampa 

 

BANCADA 

(Plànol nº102) 

La bancada és el bastiment de la màquina i n’és el suport i alhora 

l’element d’ancoratge a terra (en el nostre cas és un fossat). És on 

fixarem els tractors (elements a assajar), així com els elements anti-bolc o 

els suports de cada un dels cilindres necessaris per poder elevar tota la 

RHB. Les seves dimensions són 8.000 x 3.000 x 700, amb forats passants de 

M-36 tornejats longitudinalment i transversalment cada 250 mm per 

col·locar-hi els anclatges on aniran les rodes del tractor. Pel que fa als 

sistemes anti-bolc (barana de seguretat) s’han realitzat uns forats roscats 

al lateral de la bancada de M-16. 

La bancada està construïda a partir de perfils i plaques d’acer 

electrosoldades, estabilitzat del conjunt i posterior mecanitzat superior.  

La part inferior de la bancada està construïda, com ja he esmentat, per 

perfils del tipus HEB-400, soldada i formant un rectangle. La part superior, 

construïda en acer F-1110, i de placa de 30 cm, és on es col·locaran tots 

els anclatges, i posteriorment on s’hi col·locaran els tractors. Tots els 

acabats i tractaments (estabilitzat i granulat) que se li fan a la peça, 

surten reflectits al plànol constructiu. 
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Tots els càlculs de perfil estructural els trobem a l’apartat 4.3. CÀLCULS 

DIMENSIONAR BANCADA. 

 

 
 

3.2.2.- CILINDRES HIDRÀULICS (actuadors hidràulics) 

(Plànol nº200) (Mirar annex VII  cilindres) 

Els actuadors hidràulics, que són els de major antiguitat, poden ser 

classificats d’acord amb la forma d’operar i funcionen en base a fluids a 

pressió. Existeixen 3 grans grups: 

 

- CILINDRES HIDRÀULICS. 

- Motor hidràulic. 

- Motor hidràulic d’oscil·lació. 

  

Els cilindres d’acord amb la seva funció podem classificar-los en 2 tipus:  

- Efecte simple 

- EFECTE DOBLE 

 

En el primer tipus s’utilitza força per empènyer i una força externa, 

diferent per contraure. El segon tipus s’utilitza la força hidràulica per 

efectuar ambdues accions. El control de direcció es porta a termini 

mitjançant un selonoide com es mostra a continuació: 
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Figura 4 

A l’interior posseeix un ressort que canvia la seva constant elàstica amb 

el pas de la corrent. És dir, si circula corrent pel pistó elèctric aquest pot 

ser estès fàcilment.  

    

Cilindre de pressió dinàmica 

Porta la càrrega a la base del cilindre. Els costos de fabricació en 

general són baixos, ja que no hi ha parts que rellisquin dintre del cilindre.  

Figura 5 

 

Cilindre d’efecte simple 

La barra està només en un dels extrems del pistó, el qual es contrau 

mitjançant ressorts o per la mateixa gravetat. La càrrega pot col·locar-

se només en un extrem del circuit. 

Figura 6 

Cilindre telescòpic 
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La barra de tipus cub multietapa és empesa successivament conforme 

es va aplicant al cilindre oli a pressió. Es pot aconseguir una carrera 

relativament en comparació amb la longitud del cilindre 

Figura 7 

 

 

CILINDRE D’EFECTE DOBLE 

La càrrega pot col·locar-se en qualsevol dels costats del cilindre. Es 

genera un impuls horitzontal degut a la diferència de pressions entre els 

extrems del pistó. 

 

Els CILINDRES HIDRÀULICS D’EFECTE DOBLE són una de les parts més 

importants del projecte, ja que són els encarregats d’elevar la RHB. Són 

cilindres seleccionats especialment per aquests assaigs i per tan els 

estudiarem una mica a fons. 

Tenint en compte que el cilindre hidràulic és l’element encarregat de 

produir la força de treball, transformant l’energia d’un fluid a pressió amb 

energia mecànica lineal i en moviment.  

Les seves peces han sigut escollides una mica sobrants per obtenir una 

gran fiabilitat de funcionament el que influeix directament en la 

disminució de possibles avaries. Igualment s’ha dissenyat una mica 

superior degut a que si en un futur s’ha d’assajar amb tractors de 

dimensions superiors ho puguin fer sense cap problema.  

Els acabats superficials de les peces seran en la mesura de lo possible 

bastant semblants, tenint en compte la seva capacitat a la resistència als 

esforços i a la corrosió i distingirem: 
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- Crom dur: utilitzat al “vàstag” dels cilindres. Ofereix una resistència al 

desgast molt gran i té un bon coeficient de fregament. Protegeix el 

metall base dels ambients corrosius, degut a que fins els 800 ºC no 

comença a oxidar-se. Té algun inconvenient com no retenir 

suficientment la pel·lícula de lubricant i la capa de crom és porosa i 

provoca esquerdes, quedant el metall exposat a l’ambient corrosiu. 

Però això té una solució fàcil que podria ser fer varies capes 

successives de crom, i llavors mecanitzar-lo.  

 

- Níquel Químic: És un bany el qual per reacció química es diposita 

níquel sobre la superfície a tractar. Les seves qualitats més 

significatives són l’excel·lent resistència que ofereix a la corrosió, al 

desgast i a l’erosió. L’avantatge de la seva disposició homogènia 

sense fissures ni porositats, amb espessor uniforme a tota la 

superfície, junt a la seva excel·lent resistència a la corrosió, 

justifiquen la seva utilització. 

 

- Pavonat: utilitzat a totes les superfícies que donen amb l’ambient 

exterior. És revestir amb “pavó” la superfície d’un metall ferrós. El 

“pavó” és una capa molt fina de sulfurs i clorurs metàl·lics que tenen 

com a característica principal i són utilitzats perquè les superfícies 

dels metalls ferrosos no es rovellin.  

 

- Zincat: és conegut també com galvanitzat, s’utilitza correntment per 

protegir les superfícies dels metalls contra els efectes de l’aigua o 

ambients humits. Aquest recobriment es sol aplicar per immersió, 

submergint la peça en un bany de metall de protecció fos. Igual 

que els tractaments anteriors aquest recobriment metàl·lic és 

resistent a la corrosió. 
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- Pintat: algunes peces porten aquest tipus d’acabat o recobriment. 

És un recobriment no metàl·lic i s’aplica sobre les superfícies per 

mitjà d’un pinzell o polvoritzant, degut a l’estat líquid amb que 

s’aplica. S’utilitza també per protegir les superfícies contra la corrosió 

atmosfèrica o la produïda per l’aigua, havent d’adherir-se 

correctament a la superfície i ser el suficient elàstica per aguantar 

els canvis produïts per les forces o pel calor sense esquerdar-se. 

Sobre la primera capa que s’aplica recordar que ha de combinar-

se amb el material que constitueix la superfície, protegint-la i 

permeten l’aplicació de les altres capes sobre ella. En el nostre cas, 

al tractar-se de peces d’acer  la primera capa serà d’òxid de Ferro. 

Disposar d’una bona ventilació, degut als gasos despresos ja que 

són molestos i, en alguns casos, poden arribar a ser tòxics. 

  

A continuació realitzarem una descripció dels elements més importants: 

 

3.2.2.1- VÀSTAG (φ36 mm.) 

Aquesta peça és un dels element de més responsabilitat en el 

funcionament del cilindre, ja que és l’encarregat de transmetre la força 

de treball desenvolupada pel conjunt hidràulic a la RHB. Per aquest 

motiu, s’ha escollit la seva construcció en acer de bones 

característiques mecàniques com és el F-1150 Barra Cromada, per tal 

de que tingui un menor desgast. El cromat es farà a totes les parts 

mecanitzades i serà d’uns 0.1mm. de capa. 

El dimensionat exterior del vàstag ha vingut definit a partir de les 

dimensions obtingudes del pistó (mirar càlculs apartat 4.4.1 i annex VII  

cilindres). 

 

3.2.2.2.- PISTÓ (φ80 mm.) 
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Fabricat amb acer de qualitat F-1150 tractat, és l’encarregat de 

transformar l’energia del fluid a pressió en energia mecànica lineal. Va 

fixat al vàstag mitjançant la part intermitja de diàmetre 40H8. El bloqueig 

és mitjançant el ressalt del vàstag a diàmetre 36H8, i pel bon ajust s’han 

deixat a totes les arestes xamfrans de 0.5x45º.  

També com a part constructiva considerable del pistó, són els trenca-olis 

que s’han dissenyat a la part exterior central del mateix, amb la finalitat 

del possible oli que pogués passar entre el pistó i la camisa* no acabés 

passant a l’altre banda i fes una contrapressió o pèrdua de pressió a la 

cambra de treball, degut a que el fluid tendeix anar cap a l’exterior 

degut a les altes pressions. També ens serveix perquè no existeixi un 

contacte metall - metall entre ambdues peces i ens permeti un 

moviment fluid i centrat del vàstag.    

El dimensionat exterior del pistó ha vingut definit a partir de la força 

necessària i pressió de treball (mirar càlculs apartat 4.4.1 i annex VII  

cilindres).  

 

* mirar apartat 3.2.2.3.- CAMISA 

 

3.2.2.3.- CAMISA (φ80 mm.) 

La camisa és una paraula nova en el context d’aquest projecte ja que 

encara no l’havíem anomenat. Segons el Diccionari de la Llengua 

Catalana, podem definir camisa com: 

- Revestiment tubular disposat a l’interior del cilindre que fa de 

superfície de lliscament del pistó. 

- Revestiment metàl·lic que hom col·loca a l’interior d’un cilindre o 

d’un forat per tal d’augmentar-ne la resistència. 

 

Està fabricada en acer de qualitat F-1140 estabilitzat, i amb acabat 

superficial pavonat, per tal de no rovellar-se i a més a més així agafa un 
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color negre. D’aquesta manera s’assembla a totes les peces exteriors 

del cilindre. 

El seu diàmetre interior bé definit segons el pistó, per tal de que tingui un 

bon ajust, i la seva llargada és invariable ja que és la que ens marca la 

carrera del cilindre (700 mm). 

És una part costosa en temps i mitjans, però a grans trets podem dir que 

a l’estructura del cilindre li convé una bona rigidesa.  

 

 

 

 

3.2.3.- SISTEMA HIDRÀULIC 

(Plànol nº300 i nº301) 

Per a l’elaboració de la central hidràulica han estat seleccionats els 

elements més convenients per a les demandes del nostre projecte. Hi 

havia vàries variants possibles, però després de vàries consultes s’ha 

adoptat la més adient als requisits demanats pel client i que alhora fos la 

més aproximada a les nostres conveniències econòmiques. 

El proveïdor d’aquest material és MANNESMANN REXROTH. Es farà una 

mica de detall del circuit general (plànol no300) i dels dos circuits que 

acciones els cilindres (plànol no301) 

 

3.2.3.1.- Circuit general 

(plànol no300) 

Aquest circuit elemental consta com a elements principals: 

- Dipòsit, sistema de filtratge (DF160), temperatura i manòmetre per 

controlar en tot moment la pressió del circuit. 

- Bomba variable de paletes tipus PV7 – 1X/40-45. 

- Motor elèctric 22 kW i a 1500 rpm, model MBT 180L. 

- Vàlvula limitadora de pressió tipus DBD10. 
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- Vàlvula direccional amb accionament per selonoide tipus M-SED6. 

- Reguladors de cabal. 

- Vàlvula antirretorn S15. 

- Estrangular amb antirretorn MK15. 

- Grup acumulador de 10 litres carregat a 100 bars.  

 

FUNCIONAMENT 

El motor elèctric que gira a un règim constant de 1500 rpm generalment, 

acciona l’eix d’entrada de la bomba de cabal variable fent que 

aquesta aporti ja un cabal d’oli mineral HLP al circuit. 

Les vàlvules limitadores de pressió del tipus DBD tenen com a finalitat 

preservar al circuit hidràulic contra un augment excessiu no controlat de 

la pressió que podria provocar greus problemes sobre la resta 

d’elements hidràulics i fins i tot l’estructura en general. El funcionament 

d’una vàlvula limitadora o de seguretat és el següent: 

Durant el funcionament normal del sistema és manté tancada, i només 

s’obre per donar pas a l’oli en el seu retorn cap al dipòsit quan la pressió 

en el circuit sobrepassa el valor tarat. 

També hi hem instal·lat una vàlvula direccional amb accionament per 

selonoide tipus M-SED6 que ens descarrega l’acumulador i tot el circuit 

quan el sistema no està en funcionament (fa un buidat total del 

sistema). 

L’antirretorn situat a la línia de pressió ens serveix perquè en cas de 

retorn de l’oli mineral no creï una contrapressió a la bomba 

El grup acumulador el tenim regulat mitjançant un estrangulador, pel 

qual menor sigui la secció del mateix més quantitat d’oli deixa passar. 

Per tan, quan més gran sigui la secció obtindrem un canvi en el cabal 

d’oli tan de càrrega com de descàrrega de l’acumulador. 
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El funcionament d’aquests (antirretorn i estrangular) es basa en que 

quan el fluid circula en el sentit d’estrangulament, aquesta pressiona a 

la molla del con contra el seu seient. 

En el sentit oposat el fluid actua sobre la cara frontal del con aixecant-lo 

del seu seient, permetent així un pas lliure a través de la vàlvula. 

Simultàniament, una part del cabal flueix a través de la zona 

d’estrangulament produint un efecte d’autoneteja. 

Degut a la necessitat de neteja de l’oli, em col·locat una unitat de 

filtratge (filtre de pressió DF160) a la sortida de la central, després 

d’haver fet tot el circuit de regulació i limitació de l’oli necessari per fer 

els assaigs.   

 

 

 

A la sortida de la central, trobem els 2 circuits necessaris per accionar els 

4 cilindres: 

- Circuit 1: Assaig bolc cap endarrera 

- Circuit II: Assaig bolc lateral 

 

3.2.3.2.- Circuit I: Assaig bolc cap endarrera 

(plànol no301) 

Aquest circuit està connectat al circuit general. El circuit consta a part 

dels elements esmentats en l’anterior apartat dels següents: 

 

- Vàlvula direccional proporcional (electrovàlvula) tipus 4WRAE10. 

- Reguladors de cabal. 

- Vàlvula antirretorn Z1S10. 

- Vàlvula estranguladora i de tancament tipus DV12. 

- Vàlvula antirretorn amb desbloqueig hidràulic tipus SL10G. 

- Vàlvula reductora de pressió, preaccionada tipus ZDR10. 
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FUNCIONAMENT 

L’oli mineral que ens arriba de la central, degudament filtrat, regulat i 

limitat a les necessitats dels assaigs, circula pel circuit no1 amb l’objectiu 

d’accionar els cilindres tipus KI – 80 – 36 x 700 (cilindres inclinats). En 

aquest cas per accionar exclusivament els cilindres del circuit no1, 

tancarem el flux d’oli cap al circuit no2, mitjançant una vàlvula 

estranguladora i de tancament tipus DV12. 

Aquestes vàlvules estranguladores i de tancament tipus DV permeten 

ajustar fàcilment i amb exactitud i bloquejar el cabal en ambdós sentits. 

Això és realitza perquè en cas contrari, el cabal de la bomba PV7-1X/40-

45 (66 litres com a màxim) s’hauria de repartir pels 2 circuits i seria 

incapaç de poder accionar els 4 cilindres alhora (25 litres cada un). A 

més a més una de les condicions inicials esmentades a l’apartat 1.3. 

ASSAIGS I ESPECIFICACIONS IMPOSADES, es que s’ha de fer 2 tipus 

d’assaig diferents. 

És per aquesta raó, que quan és mouen 2 cilindres, en cap cas volem 

que es moguin els altres 2. 

Llavors mitjançant l’electrovàlvula s’accionarà hidràulicament les 

vàlvules d’entrada i sortida de l’oli dels cilindres, segons si volem aixecar 

o abaixar els cilindres (per exemple, si es vol fer pujar els cilindres, 

s’accionarà la secció “a” de l’electrovàlvula que comunica amb el 

costat del pistó que conté el vàstag, la qual cosa provocarà el pas de 

l’oli per dins la vàlvula, i a continuació aquest oli es bifurcarà en dues 

línies: una cap al pistó esquerra del cilindre per tal de deixar que surti l’oli 

d’aquest. Si es volgués baixar s’hauria d’accionar la secció “b” de 

l’electrovàlvula). 

 

Dos dels elements esmentats anteriorment: 
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La vàlvula reductora de pressió, preaccionada tipus ZDR10, s’utilitza 

bàsicament per a reduir la pressió del sistema. Aquest element ens és 

molt útil, ja que ens permet regular la velocitat d’elevació i baixada dels 

cilindres, i d’aquesta manera aconseguim elevar la RHB a una velocitat 

constant de 0,1 m/s (com ens marquen les especificacions) i baixar-los 

de la manera que considerem oportuna (de cop o regulant-los a una 

velocitat constant).  

També hem seleccionat la vàlvula antirretorn amb desbloqueig hidràulic 

tipus SL10G. Aquestes vàlvules antirretorn de seient amb desbloqueig 

hidràulic poden obrir-se en la direcció del bloqueig. 

S’utilitzen per al bloqueig d’un circuit sota pressió, com a protecció 

contra el descens de càrregues per ruptura de canonada o contra 

moviments per fugues de toleràncies de consumidors retinguts per una 

pressió hidràulica. Dit en altres paraules; aquesta vàlvula permet que els 

cilindres que conformen la RHB no caiguin de cop en cas de no haver-hi 

alimentació pel motiu que sigui. 

 

 

 

 

3.2.3.3.- Circuit II: Assaig bolc lateral 

(plànol no301) 

Aquest circuit com l’anterior està connectat al circuit general. El circuit 

consta a part dels elements esmentats al circuit general dels elements 

que s’anomenen a continuació: 

 

- Vàlvula direccional proporcional (electrovàlvula) tipus 4WRAE10. 

- Reguladors de cabal. 

- Vàlvula antirretorn Z1S10. 

- Vàlvula estranguladora i de tancament tipus DV12. 
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- Vàlvula antirretorn amb desbloqueig hidràulic tipus SL10G. 

- Vàlvula reductora de pressió, preaccionada tipus ZDR10. 

 

 

FUNCIONAMENT 

L’oli mineral que ens arriba de la central, degudament filtrat, regulat i 

limitat a les necessitats dels assaigs, circula pel circuit no2 amb l’objectiu 

d’accionar els cilindres tipus KI – 80 – 36 x 700 (cilindres verticals). En 

aquest cas per accionar exclusivament els cilindres del circuit no2, 

tancarem el flux d’oli cap al circuit no1, mitjançant una vàlvula 

estranguladora i de tancament tipus DV12. 

Com he dit en l’anterior apartat, les vàlvules estranguladores i de 

tancament tipus DV permeten ajustar fàcilment i amb exactitud i 

bloquejar el cabal en ambdós sentits. 

És per aquesta raó, que quan és mouen 2 cilindres, en cap cas volem 

que es moguin els altres 2. 

Llavors mitjançant l’electrovàlvula s’accionarà hidràulicament les 

vàlvules d’entrada i sortida de l’oli dels cilindres, segons si volem aixecar 

o abaixar els cilindres.  

Dos dels elements esmentats anteriorment: 

La vàlvula reductora de pressió, preaccionada tipus ZDR10, com s’ha dit 

s’utilitza bàsicament per a reduir la pressió del sistema. Aquest element 

ens és molt útil, ja que ens permet regular la velocitat d’elevació i 

baixada dels cilindres, i d’aquesta manera aconseguim elevar la RHB a 

una velocitat constant de 0,1 m/s (com ens marquen les 

especificacions) i baixar-los de la manera que considerem oportuna (de 

cop o regulant-los a una velocitat constant).  

La vàlvula antirretorn amb desbloqueig hidràulic tipus SL10G. Aquestes 

vàlvules antirretorn de seient amb desbloqueig hidràulic poden obrir-se 

en la direcció del bloqueig. 
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S’utilitzen per al bloqueig d’un circuit sota pressió, com a protecció 

contra el descens de càrregues per ruptura de canonada o contra 

moviments per fugues de toleràncies de consumidors retinguts per una 

pressió hidràulica. Dit en altres paraules; aquesta vàlvula permet que els 

cilindres que conformen la RHB no caiguin de cop en cas de no haver-hi 

alimentació pel motiu que sigui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.4.- Descripció elements circuit hidràulic 

A la taula següent realitzarem una descripció de tots els elements que 

composen els esquemes central hidràulica (plànols no300 i no301) i tots 

ells pertanyen a la marca MANNESMANN REXROTH. 

 

300 ESQUEMA CENTRAL HIDRÁULICA (CIRCUIT 
GENERAL) REF. 

3001 Vàlvula de buidat - 
3002 Nivell d’oli FSA 127-1,1 
3003 Dipòsit AB40-41/400 
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 Tapa Dipòsit AB40-19/324B 
 Junta Tapa AB40-19/324-4M 

3004 Nivell d’oli elèctric AB31-04/370 
3005 Termostat AB31-14/1-1A 
3006 Filtre de càrrega i aire ELF P 3F10W 1,1 
3007 Termòmetre 100-200 
3008 Motor Elèctric 22 Kw i 1500 rpm MBT 180L/400V-50 Hz 
3009 Bomba variable de paletes PV7-1X/40-45 
3010 Vàlvula antirretorn S15A1X 
3011 Estrangular amb antirretorn MK15G1X/V 
3012 Grup acumulador de 10 litres carregat a 100 bars - 
3013 Vàlvula limitadora de pressió  DBDS 10K1X 

3014 Vàlvula direccional amb accionament per 
selonoide  M-SED6D1X 

3015 Filtre de pressió DFBN/HC 160 G5 
3016 Vàlvula antirretorn S15A1X 
3017 Campana RV550/285/267-A10V 
3018 Acoblament AB33-22 KD75-40/65 
3019 Bloc Vàlvules Seguretat  - 
3020 Manòmetre 100-120 

 Taula 1: Elements hidràulics del circuit general. 
 

 
 
 
 

301 ESQUEMA CENTRAL HIDRÁULICA (CIRCUIT I) REF. 
3021 Vàlvula estranguladora i de tancament DV12S1-1X 
3022 Vàlvula antirretorn Z1S10 
3023 Vàlvula direccional proporcional (electrovàlvula) 4WRAE10W1-60-2X 
3024 Vàlvula reductora de pressió, preaccionada ZDR10V 
3025 Vàlvula antirretorn amb desbloqueig hidràulic SL10G 
3026 Cilindres hidràulics amb tirants a 160 bars KI-80-36/700 

Taula 2: Elements hidràulics del circuit I 

 

 

 

 

3010 ESQUEMA CENTRAL HIDRÁULICA (CIRCUIT II) REF. 
3011 Vàlvula estranguladora i de tancament DV12S1-1X 
3012 Vàlvula antirretorn Z1S10 
3013 Vàlvula direccional proporcional (electrovàlvula) 4WRAE10W1-60-2X 
3014 Vàlvula reductora de pressió, preaccionada ZDR10V 
3015 Vàlvula antirretorn amb desbloqueig hidràulic SL10G 
3016 Cilindres hidràulics amb tirants a 160 bars KI-80-36/700 

Taula 3: Elements hidràulics del circuit II 

 

3.2.3.5.- Fluids hidràulics 
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En aquest apartat farem unes consideracions de les característiques que 

han de complir els olis minerals. Normalment no si dóna gaire 

importància i hem de considerar que aquest element del sistema és 

essencial, ja que el bon funcionament de la RHB depèn d’una correcta 

transmissió de la pressió per part del fluid i l’eliminació de fuges. 

 

OBJECTIUS 

- Transmissió de potència: el fluid ha de poder circular fàcilment per 

les canonades i orificis dels elements i ha de ser el més 

incomprensible possible, de manera que quan es posi en marxa la 

bomba o s’actuï sobre una vàlvula, l’acció sigui immediata i sense 

interrupcions. 

 

- Lubricació: en la majoria dels elements hidràulics la lubricació 

interior la proporciona el fluid. Perquè la duració dels components 

sigui llarga, l’oli ha de tenir un additius necessaris per assegurar 

bones característiques antidesgast i antioxidants. 

 

- Estanqueïtat: en alguns casos, el fluid és l’únic tancament contra 

la pressió dins d’un component hidràulic. L’ajust mecànic i la 

viscositat determinen el percentatge de fuges. 

 

 

 

PROPIETATS 

- Viscositat: és la mesura de la resistència del fluid a la circulació del 

mateix. 
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En una màquina hidràulica, el fluid pot millorar o empitjorar de forma 

notable certes característiques del funcionament segons sigui la 

viscositat alta o baixa.  

Així tenim per una viscositat alta: 

- Elevada resistència del fluid. 

- Alt consum de potència degut a les pèrdues per fregament. 

- Augment de la temperatura degut a la fricció. 

- Augment de la caiguda de pressió degut a la resistència. 

- Possibilitat de funcionament més lent. 

- Més dificultat en la separació de l’aire i l’oli en el dipòsit. 

 

Per una viscositat baixa: 

- Augment de les fuges. 

- Excessiu desgast e inclús garrotament sota càrregues elevades 

degut a la destrucció de la pel·lícula del lubricant entre les peces 

mòbils. 

- Augment de la temperatura degut a les fuges. 

 

- Capacitat de lubricació: quan el fluid hidràulic té una viscositat 

adequada, les petites imperfeccions de les superfícies de les 

peces metàl·liques no es toquen i llisquen unes sobre les altres 

arribant a una lubricació completa.  

 

- Resistència a l’oxidació: els olis obtinguts a partir del petroli són 

especialment susceptibles a l’oxidació, ja que l’oxigen es 

combina amb el carboni i l’hidrogen creant productes solubles i 

insolubles en l’oli; els primers produeixen goma que degut a la 

seva acidesa poden provocar corrosió al sistema, a més 

d’incrementar la viscositat de l’oli; també poden taponar orificis i 

augmentar el desgast. La calor, pressió, contaminants, aigua, les 
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superfícies metàl·liques afavoreixen l’oxidació del fluid, per això 

molts fabricants afegeixen als seus productes catalitzadors, 

additius que retrocedeixen l’oxidació amb dos accions: 

- impedint immediatament que l’oxidació continuï una 

vegada iniciada  

- reduint l’efecte dels catalitzadors d’oxidació  

 

S’han realitzat estudis amb fluids hidràulics que demostren que per sota 

dels 57ºC l’oli s’oxida molt lentament, però a partir d’aquí la velocitat 

d’oxidació es doble aproximadament per cada augment de 10ºC. 

 

REQUISITS DE QUALITAT FLUIDS HIDRÀULICS 

- Impedir l’oxidació. 

- Impedir la formació de goma, vernís, etc. 

- Reduir la formació d’espuma (produïda per pèrdues en l’aspiració 

de la bomba). 

- Ser estable. 

- Mantenir la viscositat relativament estable entre amplis límits de 

temperatures. 

- Impedir corrosió i l’aparició de picadures. 

- Separar l’aigua. 

- Compatibilitat amb els elements d’estanqueïtat. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.- ÚTILS – SUPORTS – SISTEMES ANTI-BOLC 
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(Plànols 400) 

Són tot el conjunt de peces (baranes de seguretat) que eviten que el 

tractor bolqui quan s’estan realitzant els assaigs de bolcatge (lateral o 

cap endarrera).  

En aquest conjunt també anomenem el conjunt de peces que fan 

d’anclatge de les rodes dels tractors i les que uneixen els cilindres amb 

la bancada per tal de poder realitzar els assaigs. Aquests últims 

transmeten la força dels cilindres (conjunt hidràulic) a la bancada i 

permeten que aquesta s’elevi. 

Tots aquests elements han estat dissenyats de tal manera que siguin 

compatibles amb els altres conjunts (cilindres – bancada – fossa) i que 

puguin aguantar els esforços estàtics a compressió com a tracció degut 

al pes que exerceixen els tractors i bancada sobre ells. 

 

 3.2.4.1.- Barana de seguretat 

Aquest suport s’encarrega d’evitar mals majors quan es realitzen les 

proves d’assaig. Els elements que conformen la barana de seguretat 

han de ser molt robustos i capaços de poder suportar grans esforços, 

degut a que han de poder aguantar el pes del tractor quan aquest està 

inclinat. Degut a la seva funció han estat fabricades amb acer de 

qualitat F-1110 amb acabat pintat. 

Hi ha una barana de seguretat al llarg de la bancada (8.000 mm) amb 

tres punts de suport (collats a la bancada amb 4 cargols Allen M16) i 

una barra transversal a 1.500 mm d’altura. Aquesta barana està 

col·locada al costat oposat on hi ha els cilindres que provoquen els 

assaigs de bolc lateral (plànol no400 i no401). 

També s’hi ha col·locat una altra barana de seguretat a l’ample de la 

bancada (3.000 mm) en aquest cas amb només dos punts de suport 

(collats a la bancada amb 4 cargols Allen M16) i una barra transversal a 

1.500 mm d’altura. Aquesta barana ha estat col·locada al costat oposat 
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al moviment de la bancada a l’assaig de bolc cap endarrera (plànol 

no402 i no403).     

 

 

3.2.4.2.- Anclatges rodes tractor 

La RHB projectat té un seriós problema respecte a la resta de rampes 

d’assaig. La particularitat de la nostra rampa és que pot realitzar 2 tipus 

d’assaig diferents (2 moviments) en una mateixa plataforma i això 

resulta un problema a l’hora d’aconseguir que les rodes del tractor no es 

moguin durant els assaigs. Per tant, és obvi afirmar que els anclatges de 

les rodes en les dues variants de rampes varia substancialment. 

En el nostre cas utilitzarem uns blocs on s’hauran de recolzar les rodes 

del tractor (diferents dimensions per a les rodes del davant i les de 

darrera). La particularitat d’aquests blocs és que seran manejables, i 

amb això volem dir que s’han de col·locar abans de realitzar l’assaig 

però després d’haver conduït el tractor damunt la bancada. És per això 

que la part superior de la bancada (placa de 30 cm construïda d’acer 

F-1110), s’hi han fet uns forats passants cada 250 mm (longitudinalment – 

transversalment)  per col·locar-hi els anclatges.  

Els anclatges els ha de col·locar l’operari encarregat de la RHB un cop 

ha deixat el tractor damunt la rampa. Segons s’hi s’està realitzant 

l’assaig de bolc lateral o bolc cap endarrera s’hauran de posar uns 

anclatges diferents. 

 

NOTA: Les condicions que ha de complir l’operari a l’hora de col·locar 

els anclatges són: 

- Collar correctament els anclatges damunt la bancada (RHB) amb 

cargols de M-36, a la posició que els hi correspongui segons 

l’assaig que s’estigui realitzant i tractor. 

- Recolzar les rodes posteriors del tractor a una de les cares dels 
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anclatges (depèn de l’assaig que s’estigui realitzant).  

 

Les dimensions dels anclatges són diferents segons l’assaig, el tractor i les 

dimensions de les rodes. És per aquesta raó que s’ha obviat el disseny 

dels anclatges. L’única condició que s’ha de complir, és que la 

distància entre forats ha de ser de 250 mm. 

3.2.4.3.- Unions cilindres – bancada 

(plànols no404 i no405) 

Aquests elements són els encarregats de transmetre la força dels 

cilindres (conjunt hidràulic) a la bancada i permetre que aquesta s’elevi 

i s’abaixi. 

- Unió cilindres bolc lateral – bancada  plànol no404 

- Unió cilindres bolc cap endarrera – bancada  plànol no405 
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 4.- CÀLCULS 
Per l’elaboració d’aquesta part del projecte s’ha procedit a dividir el 

treball en aquelles parts que poden ser tractades independentment, tot 

i com és natural estiguin englobades dins d’entitats de major 

transcendència. 

Així, en primer lloc, separarem en diferents apartats les fórmules i 

equacions emprades igualment que les seves unitats utilitzades i també 

la diferent simbologia utilitzada ens els esquemes hidràulics. 

En segon lloc calcularem l’angle de bolc de cada un dels tractors, ja 

sigui per bolc cap endarrera (assaig 1) o bolc lateral (assaig 2). Les 

característiques/catàlegs dels tractors, estan a l’annex VIII. 

També s’ha realitzat els càlculs necessaris per dimensionar la bancada, 

el grup hidràulic i el motor elèctric adequat que accionarà tot aquest 

grup hidràulic.     

En cada apartat es presentaran les dades i referències que s’utilitzaran, 

per a continuació realitzar els càlculs precisos per finalment poder fer un 

comentari dels resultats obtinguts i el dimensionament final adoptat. 

 

4.1.- UNITATS  
Tota la mecànica que es descriu utilitza el Sistema Internacional (S.I.) el 

qual conté unes unitats bàsiques, de les quals anomenem per exemple: 

En longitud (L) el metre, en massa (M) el Kg., en temps (t) el segon i en 

temperatura (Tª) el grau Kelvin.  
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Algunes de les fórmules pràctiques exposades, per raons de càlcul, 

contenen múltiples i submúltiples de la unitat. No obstant, convé utilitzar 

la unitat de mesura en els càlculs. 

 

 

 

 

 

 

A continuació adjuntem una taula amb les unitats emprades en les 

fórmules de càlcul del projecte: 

 

4.1.1.- UNITATS COMUNES A VARIS CÀLCULS 

Aquestes són les unitats que poden utilitzar-se en varies fórmules de 

càlcul dels diferents elements que formen la nostre màquina. 

 
DIMENSIÓ SÏMBOL UNITATS CONVERSIÓ, EQUIVALENCIES i TERMINOLOGIA 

UNITATS COMUNES 
LONGITUD L m (metre) 1mm = 10-3 m 

SUPERFÍCIE S m2 1mm2 = 10-6 m 

VOLUM V m3 1litre = 10-3 m3 

   1 cm3 = 10-3 litres 

TEMPS t s (segon) 1 min. = 60 s. 

CABAL Q m3/s 1 lit/min = 6x10-4 m3/s 

VELOCITAT v m/s  

ACCELERACIÓ a m/s2 g = 9,81 acceleració gravetat 

MASSA m Kg. 1N = 1/9.81 Kp. 

FORÇA F N (Newton) 1N és la força que comunica a un cos de 
massa  

   d'1Kg una acceleració d'1 m/s cada segon. 

  (Kg x m)/s2  

PRESSIÓ P Pa 1bar = 105 Pa = 1,02 Kg/cm2 

  N/m2  
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POTÈNCIA N w (watt) 1 kW = 1,36 c.v. 

   1 c.v. = 0,736 kW 

TEMPERATURA Tª ºK 1ºK = ºC + 273 

MOMENT 
D'INÈRCIA 

I m4 1m4 = 10-8 cm4 

PERÍODE τ s (segon)  

MOMENT FLECTOR M Kg/m2  

Taula 4 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.- UNITATS CÀLCUL FREQÜÈNCIA 

Aquestes són les unitats que s’utilitzaran en les fórmules emprades pel 

càlcul de la freqüència pròpia dels cilindres que constitueixen la RHB. 

 
 

DIMENSIÓ SÏMBOL UNITATS CONVERSIÓ, EQUIVALENCIES i TERMINOLOGIA 

UNITATS FREQÜÈNCIA PROPIA CILINDRE 

CARRERA L mm 1mm = 10-3 m 

MODUL 
COMPRESSIBILITAT 

K bar 

 
Taules  

RIGIDESA MÍNIMA α N / m  

FRACCIÓ 
RECORREGUT 
TOTAL 

y m  

FREQÜÈNCIA f Hz 1Hz = 1/s 

Taula 5 

 

4.1.3.- UNITATS DEL CÀLCUL DE L’ESPESSOR DE LA PARET DEL CILINDRE 

Aquestes són les unitats que s’utilitzaran en les fórmules emprades pel 

càlcul de l’espessor de la paret del cilindre. 

 
 

DIMENSIÓ SÏMBOL UNITATS CONVERSIÓ, EQUIVALENCIES i TERMINOLOGIA 

UNITATS ESPESOR PARET CILINDRE 

LÍMIT ELÀSTIC ρ0.2 Kp/cm2  
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FACTOR 
SEGURETAT 

s   

DIAMETRE INTERIOR d cm  

DIAMETRE EXTERIOR D cm  

ESPESOR PARET e mm Segons la �olerancia de fabricació 
s’augmentarà l’espesor entre un factor de 
1.05 i un 1.15. 

TENSIÓ 
TANGENCIAL 

σt Kp/cm2  

Taula 6 

 

 

 

 

 

4.1.4.- UNITATS CÀLCUL φmín. VÀSTAG 

Aquestes són les unitats que s’utilitzaran en les fórmules emprades pel 

càlcul del diàmetre mínim del vàstag dels cilindres que constitueixen la 

RHB.  

 

DIMENSIÓ SÏMBOL UNITATS CONVERSIÓ, EQUIVALENCIES i TERMINOLOGIA 

UNITATS FATIGA, COMPRESSIÓ I PANDEIG 

AREA SECCIÓ 
CIRCULAR VÀSTAG 

Ω cm2  

FORÇA TRAC-
COM. 

F T-C Kg o Kp  

FACTOR 
SEGURETAT 

N T-C   

TENSIÓ MÀX. 
ADMISIBLE 

σadm. Kp/cm2  

LONGITUD VIRTUAL 
DE COMPRESSIÓ 

L cm Segons tipus d’extrems de columna ens pot 
variar entre 0.7l i 2l  

GRAU D’ESBELTEZ λ   

MÓDUL ELASTICITAT 
MATERIAL 

E Kp/cm2  

TENSIÓ CRÍTICA 
RUPTURA PANDEIG 

σ0 Kp/cm2  

RADI DE GIR 
SECCIÓ 

i cm  

Taula 7 
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4.1.5.- UNITATS CÀLCUL ESFORÇOS ESTRUCTURA 

Aquestes són les unitats que s’utilitzaran en les fórmules emprades pel 

càlcul de l’estructura que conforma la RHB.  

 

DIMENSIÓ SÏMBOL UNITATS CONVERSIÓ, EQUIVALENCIES i TERMINOLOGIA 

UNITATS ESTÀTICA I DINÀMICA SUPORTS 

FLETXA MÀXIMA f cm 1cm = 10-2 m 

MOMENT FLECTOR M Kg.cm 

 
  

MODUL RESISTENT Wx cm3 Taules 

TENSIÓ MÀX. 
ADMISIBLE 

σadm. Kp/cm2  

FORÇA ESTÀTICA 
EQUIVALENT 

fequ. N (Newton) 1N és la força que comunica a un cos de 
massa d’1 Kg una acceleració d’1 m/s cada 
segon.  

MÓDUL ELASTICITAT 
MATERIAL 

E Kp/cm2  

MASSA CILINDRE m Kg  

FREQÜENCIA 
NATURAL  TREBALL 

w rad / s  

FREQÜENCIA 
NATURAL SISTEMA 

w0 rad / s  

Taula 8 
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4.2.- CÀLCULS ANGLE DE BOLC 
En aquest apartat es realitzen els càlculs necessaris per conèixer l’angle 

de bolc de cada un dels 5 tractors esmentats en l’apartat 1.4.- ASSAIGS 

I ESPECIFICACIONS IMPOSADES, ja sigui per bolc cap endarrera 

(l’anomenarem assaig 1) o bolc lateral (assaig 2).  

La finalitat d’elaborar aquests càlculs és la de tenir una referència més o 

menys bona, de quin és el llindar de bolc de cada un dels 5 tractors 

(lateralment o cap endarrera). D’aquesta manera i comparant els 

diferents valors que haurem obtingut, podrem condicionar algunes de 

les característiques de la RHB, com poden ser les condicions de 

seguretat, la velocitat d’elevació, etc. 

Els paràmetres d’entrada seran: 

- Dimensions dels tractors (Figura 1). 

- Pes dels tractors (Figura 1). 

- Característiques del sòl. 

- Pressió dels pneumàtics. 
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- Condicions del vent (No influents en els càlculs).  

 

L’elaboració dels càlculs s’han dur a terme a partir de les condicions 

d’estàtica. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL 

L’adherència depèn del tipus de sòl i pot variar entre 0,5 i 1,0, encara 

que per a un sòl agrícola en labors de llaurada es pot agafar el valor de 

0,6. 

Segons estudis realitzats, els coeficients de fregament més utilitzats són 

els següents: 

- Pneumàtics sobre calçada (cimentada, asfaltada)  µ = 0,75 – 

0,65 

- Pneumàtics sobre sòl agrícola  µ = 0,6 

- Pneumàtics sobre calçada mullada  µ = 0,3 – 0,1 

 

Per a l’elaboració dels càlculs només es tindrà en compte l’adherència 

dels pneumàtics sobre sòl agrícola. 

PRESSIÓ DELS PNEUMÀTICS 

El pes del tractor, com a conseqüència de l’esforç que realitza, 

s’incrementa, a la vegada que es reparteix entre els eixos davanters i 

posteriors de forma diferent a com es troba amb el tractor parat. 

Per tant, segons el tipus de tractor, es recomana sobredimensionar la 

capacitat de carga dels pneumàtics com s’indica en el Quadre 4.  

 

TIPUS DAVANTERES POSTERIORS 

Simple tracció 30% 100% 

Doble tracció  
(rodes desiguals) 

50% 80% 

Doble tracció  70% 60% 
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(rodes iguals) 

Quadre 4: Massa en cada eix, en percentatge sobre  

la massa de referència del tractor (sense ormeigs) 

 

Però aquestes capacitats de carga es refereixen amb el pneumàtic 

inflat a una pressió adequada al treball de camp, que convé que 

sempre estigui per sota de 1,2 bar (1 bar és aproximadament igual a 1 

kg/cm2 de pressió d’inflat), de manera que s’haurà de fer les 

correccions pertinents respecte als valors que apareixen en els catàlegs 

de pneumàtics. 

En els catàlegs de pneumàtics, trobaríem una taula similar al Quadre 5: 

 

ÍNDEX CÀRREGA 
KG 

ÍNDEX CÀRREGA 
KG 

ÍNDEX CÀRREGA 
KG 

ÍNDEX CÀRREGA 
KG 

ÍNDEX CÀRREGA 
KG 

100 800 116 1250 132 2000 148 3150 164 5000 

101 825 117 1285 133 2060 149 3250 165 5150 

102 850 118 1320 134 2120 150 3350 166 5300 

103 875 119 1360 135 2180 151 3450 167 5450 

104 900 120 1400 136 2240 152 3550 168 5600 

105 925 121 1450 137 2300 153 3650 169 5800 

106 950 122 1500 138 2360 154 3750 170 6000 

Quadre 5: Índexs de càrrega ( mesurats a una pressió d’inflat de 1,6 bar) 

 

ÍNDEX CÀRREGA 
KG 

ÍNDEX CÀRREGA 
KG 

ÍNDEX CÀRREGA 
KG 

ÍNDEX CÀRREGA 
KG 

ÍNDEX CÀRREGA 
KG 

107 975 123 1550 139 2430 155 3875 171 6150 

108 1000 124 1600 140 2500 156 4000 172 6300 

109 1030 125 1650 141 2575 157 4125 173 6500 

110 1060 126 1700 142 2650 158 4250 174 6700 

111 1090 127 1750 143 2725 159 4375 175 6900 

112 1120 128 1800 144 2800 160 4500 176 7100 

113 1150 129 1850 145 2900 161 4625 177 7300 

114 1180 130 1900 146 3000 162 4750 178 7500 

115 1215 131 1950 147 3075 163 4875 179 7750 
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Quadre 5: Índexs de càrrega ( mesurats a una pressió d’inflat de 1,6 bar) 

 

Donat que en el camp no convé treballar amb una pressió d’inflat de 

1,6 bar, que és la referència en les taules de pneumàtics per a fixar la 

capacitat de càrrega, convé realitzar unes correccions per elegir el 

tipus de pneumàtic més  apropiat. 

Les capacitats de càrrega d’un pneumàtic es redueixen a mesura que 

ho fa la pressió d’inflat com indica, de manera aproximada el Quadre 6. 

És molt important ajustar la pressió d’inflat del pneumàtic a la càrrega 

per a les condicions de sòl en que es treballa, ja que en cas contrari el 

pneumàtic es desgasta més ràpidament. 

 

PRESIÓ D’INFLAT 
(BAR)  

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

CÀRREGA PER CADA 
1000 KG 577 615 654 692 731 769 808 846 885 923 962 1000 

Quadre 6: Variació de la càrrega admesa en funció de la pressió d’inflat. 

 

CONDICIONS DEL VENT (No influents en els càlculs).  

Ja que per normativa, si la plataforma està instal·lada en una zona 

exterior, la velocitat lateral del vent no pot superar els 3 m/s i la velocitat 

total del vent no ha de ser superior als 5 m/s, en l’elaboració dels càlculs 

menysprearem la força que fa el vent sobre els tractors.  

Com s’ha dit en apartats anteriors, l’estabilitat del tractor, el qual, la 

seva pèrdua determina el bolc, també està relacionada amb la 

distància entre eixos i l’amplada de via utilitzada. En aquest sentit, els 

tractors estrets impliquen un major risc de bolc (Figs. 8 i 9). 
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                   Fig. 8: Bolc cap endarrera                       Fig. 9: Bolc lateral 
 
D’una altre banda, el tractor, com el seu nom indica, realitza 

fonamentalment treballs de tracció (trasllat i arrossegament) i en aquest 

sentit cal destacar que una força de tracció excessiva o aplicada sobre 

un punt o un ganxo mal col·locat, determina un moment de bolc amb 

risc d’accident (Fig. 10).  

 
Fig. 10: Bolc cap endarrera 

 

4.2.1.- ASSAIG TRACTOR A: NEW HOLLAND TM190  
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4.2.1.1.- Centre de gravetat New Holland TM190 

 
Per tal de trobar el C.d.G. del tractor abans s’ha de calcular la 

capacitat de càrrega de cada un dels pneumàtics.  

En conseqüència, considerant que el pes net en el tractor és de 6.600 

Kg, cada un dels pneumàtics del darrera hauran de disposar d’una 

capacitat de càrrega de:  

- (6.600 · 0,8) / 2 = 2.640 Kg · 9,81 N/Kg = 25.898,4 N 

i els davanters: 

- (6.600 · 0,5) / 2 = 1.650 Kg · 9,81 N/Kg = 16.186,5 N 

 

Aquestes capacitats de càrrega es refereixen amb els pneumàtics inflats 

a 1 bar. El tractor New Holland TM190 té doble tracció (rodes desiguals)    

(Quadre 4) 

Figura 11. New Holland TM190 

C.d.G

H 
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Aquests valors són els que fem servir per a l’elaboració dels càlculs, però 

en canvi no són els que trobaríem en un catàleg de pneumàtics (Pressió 

a 1,6 bar).  

Segons el Quadre 6 tenim que: 

- A 1,0 bar  769 Kg per cada 1.000 Kg 

- A 1,6 bar  1.000 Kg per cada 1.000 Kg 

 

Segons aquesta relació tenim que la capacitat de càrrega dels 

pneumàtics del darrera que ens marcaria en un catàleg, seria el 

següent: 

- 2.640 Kg · (1.000 / 769) = 3.433 Kg 

Índex de càrrega de 151 (3.450 Kg) (Quadre 5) 

I els davanter: 

- 1.650 Kg · (1.000 / 769) = 2.146 Kg 

Índex de càrrega de 135 (2.180 Kg) (Quadre 5) 

 

Un cop trobades les capacitats de càrrega de cada un dels 

pneumàtics, ja es pot calcular el C.d.G. del tractor.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

         Figura 12. Carga distribuïda tractor New Holland TM190  
 

 

I

II

2,82 m 

0,94 m 

     1,88 m 

       32375 N/m 

51.796,8 N/m 

 A B 
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El tractor New Holland TM190 suporta una càrrega distribuïda segons es 

mostra en la Figura 12. El mòdul de la resultant de les càrregues és igual 

a l’àrea sota la corba de les càrregues, i la recta suport de la resultant 

passa pel centroide de dita àrea.  

 

Component A, N x, m x·A, N·m 
Triangle I 45.616,4 0,94 42.849 
Triangle II 72.981,7 1,88 137.103,4 

  ΣA = 118.598 ... Σx·A = 179.952 
 

La càrrega concentrada equivalent és: 

P = 118,6 KN 

 

I la seva recta suport està situada a una distància: 

X = 1,52 m a la dreta de A 

 

Per tan, tenim que el centre de gravetat del tractor New Holland TM190 

es troba situat en el següent punt: 

X = 1,52 m a la dreta de A. 

Y = 1,22 m (per simetria). 

H = Altura màxima · 0,45 = 3,210 · 0,45 = 1,44 m (Segons catàleg). 

 

4.2.1.2.- Assaig A1: Bolc cap endarrera 

             Figura 13. Bolc cap 
endarrera 

On: 

L0 = 2,82 m 

L1 = 1,52 m 

L2 = 1,30 m 

H = 1,44 m 

P 

FF 

y 

x 
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El bolc cap endarrera es produeix quan: 

x ≥ L2 

tg α ≥ L2 / H  tg α = 1,30 / 1,44  α = 42,1o  

 

Un cop trobat l’angle de bolc cap endarrera α, trobem valors no 

transcendents com per exemple: 

FF = N · µ = 118.600 · cos 42,1 · 0,6 = 52.799 N 

Px = 118.600 · sin 42,1 = 79.521,6 N 

a = 2,21 m/s2 (acceleració que agafa el tractor abans de bolcar cap 

endarrera). 

 

4.2.1.3.- Assaig A2: Bolc lateral 

    
 
 
El bolc lateral es produeix quan: 

y ≥ S/2 

tg β ≥ S / 2·H  tg β = 2,44 / 2·1,44  β = 40,3o  

 

Un cop trobat l’angle de bolc lateral β, trobem valors no transcendents 

com per exemple: 

On: 

S = 2,44 m 

H = 1,44 m 

        Figura 14. Bolc lateral 

FF 

y 

x 
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FF = N · µ = 118.600 · cos 40,3 · 0,6 = 54.271,5 N 

Px = 118.600 · sin 40,3 = 76.709,3 N 

a = 1,86 m/s2 (acceleració que agafa el tractor abans de bolcar 

lateralment). 

 
 
4.2.2.- ASSAIG TRACTOR B: JOHN DEERE 8320 – DT 

 
 

4.2.2.1.- Centre de gravetat John Deere 8320 – DT 
 

 
Com hem fet anteriorment, per tal de trobar el C.d.G. del tractor abans 

s’ha de calcular la capacitat de càrrega de cada un dels pneumàtics.  

En conseqüència, considerant que el pes net en el tractor és de 5.770 

Kg, cada un dels pneumàtics del darrera hauran de disposar d’una 

capacitat de càrrega de:  

- (5.770 · 0,8) / 2 = 2.308 Kg · 9,81 N/Kg = 22.641,5 N 

  Figura 15. John Deere 8320 - DT 

C.d.G

H 
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i els davanters: 

- (5.770 · 0,5) / 2 = 1.442,5 Kg · 9,81 N/Kg = 14.150,9 N 

 

Aquestes capacitats de càrrega es refereixen amb els pneumàtics inflats 

a 1 bar. El tractor John Deere 8320 - DT té doble tracció (rodes desiguals)    

(Quadre 4) 

Aquests valors són els que fem servir per a l’elaboració dels càlculs, però 

en canvi no són els que trobaríem en un catàleg de pneumàtics (Pressió 

a 1,6 bar).  

Segons el Quadre 6 tenim que: 

- A 1,0 bar  769 Kg per cada 1.000 Kg 

- A 1,6 bar  1.000 Kg per cada 1.000 Kg 

 

Segons aquesta relació tenim que la capacitat de càrrega dels 

pneumàtics del darrera que ens marcaria en un catàleg, seria el 

següent: 

- 2.308 Kg · (1.000 / 769) = 3.001 Kg 

Índex de càrrega de 147 (3.075 Kg) (Quadre 5) 

I els davanter: 

- 1.442,5 Kg · (1.000 / 769) = 1.875,8 Kg 

Índex de càrrega de 130 (1.900 Kg) (Quadre 5) 

 

Un cop trobades les capacitats de càrrega de cada un dels 

pneumàtics, ja es pot calcular el C.d.G. del tractor.  

 

 

 

 

 

 

II

     1,98 m 

45.283 N/m 
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         Figura 16. Carga distribuïda tractor John Deere 8320 - DT  
 

 

El tractor John Deere 8320 - DT suporta una càrrega distribuïda segons es 

mostra en la Figura 16. El mòdul de la resultant de les càrregues és igual 

a l’àrea sota la corba de les càrregues, i la recta suport de la resultant 

passa pel centroide de dita àrea.  

 

Component A, N x, m x·A, N·m 
Triangle I 42.028,2 0,99 41.607,9 
Triangle II 67.245,2 1,98 133.145,5 

  ΣA = 109.273 ... Σx·A = 174.753 
 

La càrrega concentrada equivalent és: 

P = 109,3 KN 

 

I la seva recta suport està situada a una distància: 

X = 1,6 m a la dreta de A 

 

Per tan, tenim que el centre de gravetat del tractor John Deere 8320 – 

DT es troba situat en el següent punt: 

X = 1,6 m a la dreta de A. 

Y = 1,12 m (per simetria). 

H = Altura màxima · 0,45 = 3,053 · 0,45 = 1,37 m (Segons catàleg). 

 
4.2.2.2.- Assaig B1: Bolc cap endarrera 

I

2,97 m 
0,99 m 

   28.301,8 N/m 

 A B 
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El bolc cap endarrera es produeix quan: 

x ≥ L2 

tg α ≥ L2 / H  tg α = 1,37 / 1,37  α = 45o  

 

Un cop trobat l’angle de bolc cap endarrera α, trobem valors no 

transcendents com per exemple: 

FF = N · µ = 109.300 · cos 45 · 0,6 = 46.372,1 N 

Px = 109.300 · sin 45 = 77.286,8 N 

a = 2,78 m/s2 (acceleració que agafa el tractor abans de bolcar cap 

endarrera). 

 

4.2.2.3.- Assaig B2: Bolc lateral 

    
 
 

   Figura 17. Bolc cap 
endarrera 

On: 

L0 = 2,97 m 

L1 = 1,60 m 

L2 = 1,37 m 

H = 1,37 m 

P 

FF 

y 

x 

On: 

S = 2,24 m 

H = 1,37 m 

        Figura 18. Bolc lateral 

FF 

y 

x 
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El bolc lateral es produeix quan: 

y ≥ S/2 

tg β ≥ S / 2·H  tg β = 2,24 / 2·1,37  β = 39,3o  

 

Un cop trobat l’angle de bolc lateral β, trobem valors no transcendents 

com per exemple: 

FF = N · µ = 109.300 · cos 39,3 · 0,6 = 50.748,4 N 

Px = 109.300 · sin 39,3 = 69.228,5 N 

a = 1,66 m/s2 (acceleració que agafa el tractor abans de bolcar 

lateralment). 

 
 
4.2.3.- ASSAIG TRACTOR C: AGCO ALLIS 6220 

 

 
 
 

4.2.3.1.- Centre de gravetat John Deere 8320 – DT 
 

 

    Figura 19. AGCO ALLIS 6220  

C.d.G

H 
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Igual que en els anteriors tractors, per tal de trobar el C.d.G. abans s’ha 

de calcular la capacitat de càrrega de cada un dels pneumàtics.  

En conseqüència, considerant que el pes net en el tractor és de 5.040 

Kg, cada un dels pneumàtics del darrera hauran de disposar d’una 

capacitat de càrrega de:  

- (5.040 · 0,8) / 2 = 2.016 Kg · 9,81 N/Kg = 19.777 N 

i els davanters: 

- (5.040 · 0,5) / 2 = 1.260 Kg · 9,81 N/Kg = 12.360,6 N 

 

Aquestes capacitats de càrrega es refereixen amb els pneumàtics inflats 

a 1 bar. El tractor AGCO ALLIS 6220  té doble tracció (rodes desiguals) 

(Quadre 4) 

Aquests valors són els que fem servir per a l’elaboració dels càlculs, però 

en canvi no són els que trobaríem en un catàleg de pneumàtics (Pressió 

a 1,6 bar).  

Segons el Quadre 6 tenim que: 

- A 1,0 bar  769 Kg per cada 1.000 Kg 

- A 1,6 bar  1.000 Kg per cada 1.000 Kg 

 

Segons aquesta relació tenim que la capacitat de càrrega dels 

pneumàtics del darrera que ens marcaria en un catàleg, seria el 

següent: 

- 2.016 Kg · (1.000 / 769) = 2.621,6 Kg 

Índex de càrrega de 142 (2.650 Kg) (Quadre 5) 

I els davanter: 

- 1.260 Kg · (1.000 / 769) = 1.638,5 Kg 

Índex de càrrega de 125 (1.650 Kg) (Quadre 5) 

 

Un cop trobades les capacitats de càrrega de cada un dels 

pneumàtics, ja es pot calcular el C.d.G. del tractor.  
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         Figura 20. Carga distribuïda tractor AGCO ALLIS 6220  
 

 

El tractor AGCO ALLIS 6220 suporta una càrrega distribuïda segons es 

mostra en la Figura 20. El mòdul de la resultant de les càrregues és igual 

a l’àrea sota la corba de les càrregues, i la recta suport de la resultant 

passa pel centroide de dita àrea.  

 

Component A, N x, m x·A, N·m 
Triangle I 36.068,2 0,97 35.094,4 
Triangle II 57.709,2 1.94 112.244,3 

  ΣA = 93.777 ... Σx·A = 147.338 
 

La càrrega concentrada equivalent és: 

P = 93.8 KN 

 

I la seva recta suport està situada a una distància: 

X = 1,57 m a la dreta de A 

 

Per tan, tenim que el centre de gravetat del tractor AGCO ALLIS 6220 es 

troba situat en el següent punt: 

X = 1,57 m a la dreta de A. 

Y = 1,35 m (per simetria). 

I

II

2,92 m 
0,97 m 

     1,94 m 

   24.721,2 N/m 

39.553,9 N/m 

 A B 
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H = Altura màxima · 0,45 = 3,150 · 0,45 = 1,42 m (Segons catàleg). 

 
4.2.3.2.- Assaig C1: Bolc cap endarrera 

          
 
El bolc cap endarrera es produeix quan: 

x ≥ L2 

tg α ≥ L2 / H  tg α = 1,35 / 1,42  α = 43,6o  

 

Un cop trobat l’angle de bolc cap endarrera α, trobem valors no 

transcendents com per exemple: 

FF = N · µ = 93.800 · cos 43,6 · 0,6 = 40.756,4 N 

Px = 93.800 · sin 43,6 = 64.686,3 N 

a = 2,50 m/s2 (acceleració que agafa el tractor abans de bolcar cap 

endarrera). 

 

4.2.3.3.- Assaig C2: Bolc lateral 

   Figura 21. Bolc cap 
endarrera 

On: 

L0 = 2,92 m 

L1 = 1,57 m 

L2 = 1,35 m 

H = 1,42 m 

P 

FF 

y 

x 
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El bolc lateral es produeix quan: 

y ≥ S/2 

tg β ≥ S / 2·H  tg β = 2,70 / 2·1,42  β = 43,6o  

 

Un cop trobat l’angle de bolc lateral β, trobem valors no transcendents 

com per exemple: 

FF = N · µ = 93.800 · cos 43,6 · 0,6 = 40.756,4 N 

Px = 93.800 · sin 43,6 = 64.686,3 N  

a = 2,50 m/s2 (acceleració que agafa el tractor abans de bolcar 

lateralment). 

  
 
4.2.4.- ASSAIG TRACTOR D: MASSEY FERGUSON MF 660/4 

 

 
 

   Figura 23. Massey Ferguson MF 660/4 
 

On: 

S = 2,70 m 

H = 1,42 m 

        Figura 22. Bolc lateral 
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y 
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4.2.4.1.- Centre de gravetat Massey Ferguson MF 660/4 
 

 
En conseqüència, considerant que el pes net en el tractor és de 5.110 

Kg, cada un dels pneumàtics del darrera hauran de disposar d’una 

capacitat de càrrega de:  

- (5.110 · 0,8) / 2 = 2.044 Kg · 9,81 N/Kg = 20.051,6 N 

i els davanters: 

- (5.110 · 0,5) / 2 = 1.277,5 Kg · 9,81 N/Kg = 12.532,3 N 

 

Aquestes capacitats de càrrega es refereixen amb els pneumàtics inflats 

a 1 bar. El tractor Massey Ferguson MF 660/4 té doble tracció (rodes 

desiguals)    (Quadre 4) 

Aquests valors són els que fem servir per a l’elaboració dels càlculs, però 

en canvi no són els que trobaríem en un catàleg de pneumàtics (Pressió 

a 1,6 bar).  

Segons el Quadre 6 tenim que: 

- A 1,0 bar  769 Kg per cada 1.000 Kg 

- A 1,6 bar  1.000 Kg per cada 1.000 Kg 

 

Segons aquesta relació tenim que la capacitat de càrrega dels 

pneumàtics del darrera que ens marcaria en un catàleg, seria el 

següent: 

C.d.G

H 
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- 2.044 Kg · (1.000 / 769) = 2.658 Kg 

Índex de càrrega de 143 (2.725 Kg) (Quadre 5) 

I els davanter: 

- 1.277,5 Kg · (1.000 / 769) = 1.661,2 Kg 

Índex de càrrega de 126 (1.700 Kg) (Quadre 5) 

 

Un cop trobades les capacitats de càrrega de cada un dels 

pneumàtics, ja es pot calcular el C.d.G. del tractor.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

         Figura 24. Carga distribuïda tractor Massey Ferguson MF 660/4 
 

 

El tractor Massey Ferguson MF 660/4 suporta una càrrega distribuïda 

segons es mostra en la Figura 24. El mòdul de la resultant de les 

càrregues és igual a l’àrea sota la corba de les càrregues, i la recta 

suport de la resultant passa pel centroide de dita àrea.  

 

Component A, N x, m x·A, N·m 
Triangle I 36.519,1 0,97 23.460 
Triangle II 58.430,5 1,94 113.530,4 

  ΣA = 94.949 ... Σx·A = 148.990 
 

La càrrega concentrada equivalent és: 

P = 94,9 KN 

I

II

2,91 m 

0,97 m 

     1,94 m 

   25.064,6 N/m 

40.103,3 N/m 

 A B 
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I la seva recta suport està situada a una distància: 

X = 1,57 m a la dreta de A 

 

Per tan, tenim que el centre de gravetat del tractor Massey Ferguson MF 

660/4 es troba situat en el següent punt: 

X = 1,57 m a la dreta de A. 

Y = 1,06 m (per simetria). 

H = Altura màxima · 0,45 = 2,932 · 0,45 = 1,32 m (Segons catàleg). 

 
4.2.4.2.- Assaig D1: Bolc cap endarrera 

          
 
 

 

El bolc cap endarrera es produeix quan: 

x ≥ L2 

tg α ≥ L2 / H  tg α = 1,34 / 1,32  α = 45,4o  

 

Un cop trobat l’angle de bolc cap endarrera α, trobem valors no 

transcendents com per exemple: 

FF = N · µ = 94.900 · cos 45,4 · 0,6 = 39.980,6 N 

Px = 94.900 · sin 45,4 = 67.571,3 N 

   Figura 25. Bolc cap 
endarrera 

On: 

L0 = 2,91 m 

L1 = 1,57 m 

L2 = 1,34 m 

H = 1,32 m 

P 

FF 

y 

x 
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a = 2,85 m/s2 (acceleració que agafa el tractor abans de bolcar cap 

endarrera). 

 

4.2.4.3.- Assaig D2: Bolc lateral 

    
 
 
El bolc lateral es produeix quan: 

y ≥ S/2 

tg β ≥ S / 2·H  tg β = 2,12 / 2·1,32  β = 38,8o  

 

Un cop trobat l’angle de bolc lateral β, trobem valors no transcendents 

com per exemple: 

FF = N · µ = 94.900 · cos 38,8 · 0,6 = 44.375,5 N 

Px = 94.900 · sin 38.8 = 59.464,7 N  

a = 1,56 m/s2 (acceleració que agafa el tractor abans de bolcar 

lateralment). 

  
 
4.2.5.- ASSAIG TRACTOR E: McCORMICK MTX150 

On: 

S = 2,12 m 

H = 1,32 m 

        Figura 26. Bolc lateral 
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4.2.5.1.- Centre de gravetat McCormick MTX150 
 

 
En conseqüència, considerant que el pes net en el tractor és de 5.500 

Kg, cada un dels pneumàtics del darrera hauran de disposar d’una 

capacitat de càrrega de:  

- (5.500 · 0,8) / 2 = 2.200 Kg · 9,81 N/Kg = 21.582 N 

i els davanters: 

- (5.500 · 0,5) / 2 = 1.375 Kg · 9,81 N/Kg = 13.488 N 

 

Aquestes capacitats de càrrega es refereixen amb els pneumàtics inflats 

a 1 bar. El tractor McCormick MTX150 té doble tracció (rodes desiguals)    

(Quadre 4) 

   Figura 27. McCormick MTX150  

C.d.G

H 
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Aquests valors són els que fem servir per a l’elaboració dels càlculs, però 

en canvi no són els que trobaríem en un catàleg de pneumàtics (Pressió 

a 1,6 bar).  

Segons el Quadre 6 tenim que: 

- A 1,0 bar  769 Kg per cada 1.000 Kg 

- A 1,6 bar  1.000 Kg per cada 1.000 Kg 

 

Segons aquesta relació tenim que la capacitat de càrrega dels 

pneumàtics del darrera que ens marcaria en un catàleg, seria el 

següent: 

- 2.200 Kg · (1.000 / 769) = 2.860,9 Kg 

Índex de càrrega de 145 (2.900 Kg) (Quadre 5) 

I els davanter: 

- 1.375 Kg · (1.000 / 769) = 1.788 Kg 

Índex de càrrega de 128 (1.800 Kg) (Quadre 5) 

 

Un cop trobades les capacitats de càrrega de cada un dels 

pneumàtics, ja es pot calcular el C.d.G. del tractor.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

         Figura 28. Carga distribuïda tractor McCormick MTX150 
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   26.977,5 N/m 
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El tractor McCormick MTX150 suporta una càrrega distribuïda segons es 

mostra en la Figura 28. El mòdul de la resultant de les càrregues és igual 

a l’àrea sota la corba de les càrregues, i la recta suport de la resultant 

passa pel centroide de dita àrea.  

 

Component A, N x, m x·A, N·m 
Triangle I 36.729,9 0,91 33.350,7 
Triangle II 58.767,9 1,82 106.663,5 

  ΣA = 95.497 ... Σx·A = 140.014 
 

La càrrega concentrada equivalent és: 

P = 95,5 KN 

 

I la seva recta suport està situada a una distància: 

X = 1,47 m a la dreta de A 

 

Per tan, tenim que el centre de gravetat del tractor McCormick MTX150 

es troba situat en el següent punt: 

X = 1,47 m a la dreta de A. 

Y = 1,15 m (per simetria). 

H = Altura màxima · 0,45 = 2,760 · 0,45 = 1,24 m (Segons catàleg). 

 
4.2.5.2.- Assaig E1: Bolc cap endarrera 

          
    Figura 29. Bolc cap 

endarrera 

On: 

L0 = 2,72 m 

L1 = 1,47 m 

L2 = 1,25 m 

H = 1,24 m 

P 

FF 

y 

x 
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El bolc cap endarrera es produeix quan: 

x ≥ L2 

tg α ≥ L2 / H  tg α = 1,25 / 1,24  α = 45,2o  

 

Un cop trobat l’angle de bolc cap endarrera α, trobem valors no 

transcendents com per exemple: 

FF = N · µ = 95.500 · cos 45,2 · 0,6 = 40.375,5 N 

Px = 95.500 · sin 45,2 = 67.764 N 

a = 2,81 m/s2 (acceleració que agafa el tractor abans de bolcar cap 

endarrera). 

 

4.2.5.3.- Assaig E2: Bolc lateral 

    
 
 
El bolc lateral es produeix quan: 

y ≥ S/2 

tg β ≥ S / 2·H  tg β = 2,30 / 2·1,24  β = 42,8o  

 

Un cop trobat l’angle de bolc lateral β, trobem valors no transcendents 

com per exemple: 

FF = N · µ = 95.500 · cos 42,8 · 0,6 = 42.042,7 N 

On: 

S = 2,30 m 

H = 1,24 m 

        Figura 30. Bolc lateral 

FF 

y 

x 



PROJECTE DE FINAL DE CARRERA Isaac Priego 

 
 

MEMÒRIA 
 

81/108 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

Px = 95.500 · sin 42,8 = 64.886,6 N  

a = 2,34 m/s2 (acceleració que agafa el tractor abans de bolcar 

lateralment). 

 
 
4.3.- CÀLCULS DIMENSIONAR BANCADA 
Per calcular la bancada em de tenir en compte per una banda els 

tractors que col·locarem a sobre, i per una altre banda el pes reacció 

de la pròpia bancada. 

Per portar-ho a terme es calcularan els esforços màxims pel mètode 

d’esforç.  

 

4.3.1.- CÀLCUL PER ESFORÇ 

Aquest mètode s’utilitza a partir de conèixer els moments totals que ens 

afectaran en la nostra estructura. Per tan primer procedirem a calcular 

els moments màxims i totals i després ja passarem a calcular el moment 

flector màxim que es produeix (Wx), i que es trobarà al punt on tinguem 

la màxima càrrega. 

Pel càlcul del Moment màxim considerarem una càrrega puntual de 

12.090 Kg (cas més desfavorable  NEW HOLLAND TM190). La longitud 

total és de 8 metres, per tan la càrrega (i segons els càlculs elaborats 

anteriorment) es troba a una distància de l’extrem esquerra 

d’aproximadament 3,3 metres. 

 

                 12,09 Tn. 

 

 

  Ra      Rb 
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Ara veurem el diagrama d’esforços tallants i les seves reaccions en els 

recolzaments, considerant que es tracta d’una biga recolzada amb 

càrrega puntual a una distància de l’extrem esquerra 

d’aproximadament 3,3 metres. 

 

 

 

 
 
 
 
   Ra  
 
 
        
        Rb 
 
Les reaccions Ra i Rb són les següents: 

Ra = 7.100 Kg   

Rb = 4.990 Kg 

 

Ara veurem en el diagrama de moments flectors i moment màxim, 

considerant que es tracta d’una biga recolzada a una distància de 

l’extrem esquerra d’aproximadament 3,3 metres. 
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    Moment màx. 
 
El moment màxim és el següent: 

Mmàx = 7.100*L on L = 3,3m 

Mmàx = 23.430 Kg*m 

 

A partir d’aquest moment màxim calculat i sabent que la tensió màxima 

admissible és de 1000 Kg/cm2, el nostre moment flector màxima 

admissible serà: 

 

W = Mmàx / σadm. 

W = 23.430 Kg*m *(100cm/1m) / 1000 Kg/cm2 

W = 2.345 cm3 

 

Amb aquest valor i per la taula que podem veure a l’Annex VI, veiem 

que per anar amb una valor superior als 2.345 cm3 necessitem un perfil 

HEB-360       (2.400 cm3), però degut a que en aquest càlcul no hem 

tingut en compte el pes reacció de la pròpia bancada, ens 

decantarem per un perfil HEB-400      (2.880 cm3), i així tindrem un perfil 

que ens donarà més garanties d’aguantar els esforços de reacció de la 

pròpia bancada i dels tractors.  
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4.4.- CÀLCULS SISTEMA HIDRÀULIC 
En aquest apartat es realitzen els càlculs necessaris per conèixer el 

número i característiques dels cilindres per elevar la RHB, la bomba, el 

motor elèctric i el cabal necessari per fer funcionar tot el circuit. 
 
4.4.1.- DIMENSIONAR CILINDRES HIDRÀULICS  

Com he comentat en l’apartat 2.3.2. FUNCIONAMENT HIDRÀULIC, la 

hidràulica, s’ocupa bàsicament de la transmissió dels efectes de forces i 

potències mitjançant la pressió estàtica del fluid. He adoptat aquest 

sistema de transmissió mitjançant cilindres hidràulics, davant de 

dispositius mecànics, elèctrics o pneumàtics, degut principalment a 

l’elevat pes que s’ha d’elevar (cas més desfavorable  NEW HOLLAND 

TM190). 

Aquests són una de les parts més importants del projecte, ja que són els 

encarregats d’elevar la RHB. Són cilindres escollits especialment per 

aquests assaigs i per tan realitzarem els càlculs amb determinació, ja 

que un possible error en els càlculs seria fatal per a la realització del 

sistema hidràulic. 

 
4.4.1.1.- Cilindres hidràulics per al moviment lateral 
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Per saber quants cilindres hem de col·locar per tal d’elevar la RHB 

lateralment i quines característiques tindran, partirem d’aquests 2 valors: 

- La càrrega concentrada equivalent del tractor New Holland 

TM190 (cas més desfavorable)  F = 118,6 KN + 1,4 KN (altres) = 

120 KN (abans l’anomenàvem “P”, però per no confondre amb la 

Pnominal, passa a dir-se “F”).   

- Pressió nominal  160 bar 

 
Pnominal = F/S1  on: S1 = Secció del pistó  

    Pnominal = 160 bar 

    F = 120 KN = 120.000 N = 12.232,4 Kg 

 

Si mirem la taula de seccions, forces i caudals de l’annex VII (Cilindres), i 

més concretament la columna de forces a 160 bar (“empuje”), 

seleccionem prèviament un cilindre que fa una força de 80,30 KN. Al 

triar aquest cilindre, és obvi observar que en necessitarem 2 per poder 

elevar la RHB, però d’aquesta manera tenim un cert marge per a elevar 

càrregues superiors. 

 

S1 = F/Pnominal = 6.116 Kg (força d’un cilindre) / 160 bar = 38,23 cm2 

 

Si tornem a mirar la taula de l’annex VII (Cilindres), la secció de pistó 

immediatament superior que trobem és 50,26 cm2, que coincideix amb 

la força “d’empuje” que havíem seleccionat anteriorment. 

 

Pistó Ø 80 mm  S1 = π · r2 = 3,1415 · (4 cm)2 = 50,26 cm2 

Vàstag Ø 36 mm  S2 = π · r2 = 3,1415 · (1,8 cm)2 = 10,18 cm2 

Secció real  S3 =S1 – S2 = 50,26 cm2 – 10,18 cm2 = 40,08 cm2 

Relació de seccions  Ø S1/S3 = 50,26 cm2 / 40,08 cm2 = 1,25  
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Un cop dimensionat cada un dels 2 cilindres per elevar la RHB 

lateralment, s’ha de comprovar quina força real “d’empuje”, diferencial 

i tracció fan: 

 

Força “d’empuje”  F1 = S1 · Pnominal = 50, 26 · 160 = 8.041,6 Kg  

80,30 KN (1 cilindre) 

160,6 KN (els 2 cilindres) 

 

Força diferencial  F2 = S2 · Pnominal = 10,18 · 160 = 1.628,8 Kg  

15,99 KN (1 cilindre) 

31,98 KN (els 2 cilindres) 

 

La força de tracció és gairebé tan important com la força “d’empuje”, 

ja que ens aguanta el pes total quan la RHB descendeix, en cas contrari, 

baixaria de cop.   
Força de tracció  F3 = F1 – F2 = 80,30 - 15,99 = 64,31 KN (1 cilindre) 

128,62 KN (els 2 cilindres) 

 

Segons les dimensions trobades, ja podem escollir el model de cilindre 

per elevar la RHB lateralment (mirar plànol 200 i annex VII (Cilindres)): 

 

 
4.4.1.2.- Cilindres hidràulics per al moviment cap endarrera 

Com que el moviment cap endarrera, és totalment independent del 

moviment lateral, necessitem trobar uns altres cilindres. El procediment 

és idèntic a l’anterior:  
- La càrrega concentrada equivalent del tractor New Holland 

TM190 (cas més desfavorable)  F = 118,6 KN + 1,4 KN (altres) = 

120 KN   

- Pressió nominal  160 bar 

KI – 80 – 36  
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Ja que els paràmetres d’entrada són els mateixos que en l’anterior cas, 

arribem a la conclusió que necessitarem dels mateixos cilindres per 

elevar la rampa cap endarrera. Els valors necessaris per escollir els 

cilindres són: 

 

Pistó Ø 80 mm  S1 = π · r2 = 3,1415 · (4 cm)2 = 50,26 cm2 

Vàstag Ø 36 mm  S2 = π · r2 = 3,1415 · (1,8 cm)2 = 10,18 cm2 

Secció real  S3 =S1 – S2 = 50,26 cm2 – 10,18 cm2 = 40,08 cm2 

Relació de seccions  Ø S1/S3 = 50,26 cm2 / 40,08 cm2 = 1,25  
 
Força “d’empuje”  F1 = S1 · Pnominal = 50, 26 · 160 = 8.041,6 Kg  

80,30 KN (1 cilindre) 

160,6 KN (els 2 cilindres) 

Força diferencial  F2 = S2 · Pnominal = 10,18 · 160 = 1.628,8 Kg  

15,99 KN (1 cilindre) 

31,98 KN (els 2 cilindres) 

 

Força de tracció  F3 = F1 – F2 = 80,30 - 15,99 = 64,31 KN (1 cilindre) 

128,62 KN (els 2 cilindres) 

 

Com abans, ja podem escollir el model de cilindre per elevar la RHB cap 

endarrera (mirar plànol 200 i annex VII (Cilindres)): 

 

 
4.4.1.3.- Cabal necessari per accionar cada un dels cilindres 

Com que numèricament s’ha pogut comprovar que per realitzar els 

assaigs es necessita de 2 cilindres KI – 80 – 36 (per cada un dels assaigs), 

KI – 80 – 36  
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hem hagut de calcular el cabal necessari per accionar cada un 

d’aquests cilindres. 

Els paràmetres d’entrada són els següents: 

- Velocitat  0,1 m/s (mirar apartat 1.3.- ASSAIGS I ESPECIFICACIONS 

IMPOSADES). 

- S1, S2, S3  

 

Q = v·S  on: Q = Cabal  

    v = 0,1 m/seg. = 10 cm/seg. 

    S = Secció 

 

Cabal sortida  

QV1 = V · S1 = 10 cm/seg. · 50,26 cm2 = 30.156 cm3/min = 30,156 l/min 

Cabal diferencial  

QV2 = V · S2 = 10 cm/seg. · 10,18 cm2 = 6.108 cm3/min = 6,108 l/min 

Cabal entrada 

QV3= V · S3= 10 cm/seg. · 40,08 cm2 = 24.048 cm3/min = 24,048 l/min  

Segons els càlculs, el cabal d’entrada necessari per alimentar cada un 

dels cilindres és de 24,048 l/min ≈ 25 l/min (E.V. és el que ha de donar com 

a mínim). 

 

La RHB té 4 cilindres, però només 2 treballen alhora, així tenim que: 

Bolc lateral 

Q = 50 l/min 

Bolc cap endarrera 

Q = 50 l/min 

 
4.4.2.- SELECCIÓ BOMBA HIDRÀULICA 

Com s’ha quedat demostrat en l’apartat 4.4.1.3. Cabal necessari per 

accionar cada un dels cilindres, cada cilindre necessita un cabal 
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d’entrada com a mínim de 25 l/min, i com que tenim 4 cilindres però 

només en treballen 2 alhora (2 circuits), hem de seleccionar una bomba 

hidràulica que sigui capaç de bombejar com a mínim 50 l/min. 

Hem seleccionat una bomba de la casa MANNESMANN REXROTH: 

 

 

 

Em seleccionat aquesta bomba hidràulica perquè el cabal màxim que 

pot bombejar són 66 l/min (superior als 50 l/min que necessitem com a 

mínim), en canvi la bomba hidràulica immediatament inferior a la 

seleccionada com a molt pot bombejar 43,5 l/min. 

A grans trets podem dir que és una bomba variable de paletes, pilotada 

tipus PV7, sèrie 1X. Mirar annex VII (Bomba)  

 

 

 

 

 

4.4.3.- SELECCIÓ MOTOR ELÈCTRIC 

Cilindres, bomba i motor elèctric estan relacionats, ja que sense aquest 

últim cap dels 2 primers funcionaria. Necessitem trobar el motor elèctric 

adient perquè ens pugui accionar la bomba hidràulica, i aquesta pugui 

bombejar cap als cilindres.  

Per saber quin motor elèctric hem de col·locar per tal d’accionar la 

bomba hidràulica, partirem d’aquests 2 valors: 

- Cabal  50 l/min com a mínim (la bomba hidràulica pot 

bombejar com a molt 66 l/min). 

- Pressió nominal  160 bar 

 
N = Pnominal·Q / (K·0,8)  on: 

PV7-1X/40-45 
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    N = Potència (en CV)  

    Pnominal = 160 bar 

    Q = 66 l/min (cas més desfavorable) 

    K = 450 (cte) 

 

N = (160 bar · 66 l/min) / (450·0,8) = 29,33 CV ≈ 30 CV ≈ 22 Kw 

 
Hem seleccionat un motor elèctric de la casa ABB Motores: 

 

 

 

Em seleccionat aquest motor perquè és el que s’ajusta a les 

característiques demanades. 

A grans trets podem dir que el motor elèctric seleccionat treballa a una 

única velocitat (IP 44 IC 411  1500 rpm = 4 pols), i a 400V, 50 Hz. Mirar 

annex VII (Motor elèctric)  

 

 

4.5.- FREQÜÈNCIA PRÒPIA D’UN CILINDRE I RIGIDESA 

HIDRÀULICA 
 

4.5.1.- RIGIDESA HIDRÀULICA 
Generalitzant, la rigidesa hidràulica d’un cilindre pren com a valor el 

següent: 

 

α = [S12/V1 + S32/V3]*K        d’on: 

 

MBT 180 L  
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cada valor dels definits es veu representat al següent gràfic adjunt. 

Observem que el valor és variable, determinat per cada posició del 

pistó durant el recorregut.  

 

       y*L           L-y*L 

 

                 m 

    S1  V1  S3  V3 

 

    Vc1     Vc3 

 

D’aquesta fórmula genèrica inicial de rigidesa hidràulica, podem dir 

que: 

 

V1 = y*L*S1 + Vc1 

V3 = L*(1-y)*S3 + Vc3 

 

d’on obtenim que, α = [(S12/ y*L*S1+Vc1) + (S32/ L*(1-y)*S3+Vc3 )]*K . 

 

 Vc1 = volum conducte 1. 

 Vc3 = volum conducte 3. 

 L = carrera. 

 y = fracció del recorregut total. 

 

Si ara agafem i fem les següents substitucions, S1=S     ϕ=S1/S3     S3=ϕ*S 

ens queda de la forma: 

 

  α = K*S2*[(1/ y*L*S+Vc1) + (ϕ2/ L*(1-y)*ϕ*S+Vc3 )] 
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Despreciant el volum de les conduccions, l’expressió donarà el seu valor 

mínim, al ser 0<y<1, quan la variable y és tal que dα /dy=0, obtenint la 

posició de la carrera en la qual la rigidesa serà mínima, amb l’expressió: 

 

y = 1 / 1+√ϕ 
 
 
Tornant a despreciar el volum de les conduccions però amb la fórmula 

genèrica de rigidesa hidràulica tindrem la següent expressió: 

 

α = K*S*[(1/ y*L) + (ϕ/ L*(1-y))] = K*S/L * [(1/ y) + (ϕ/ (1-y))] 

 

Aquesta és la rigidesa hidràulica que en la posició de la carrera y = 1 / 

1+√ϕ     agafa el seu valor mínim, d’expressió: 

 

α0 = [ K*S* (1+ √ϕ)2 / L ] * 104         d’on: 

 

α = rigidesa hidràulica [N/m] 

S = superfície [cm2] 

K = mòdul de compressibilitat [bar] 

L= longitud carrera [mm] 

ϕ = relació de superfícies  

 

 

 

 

4.5.2.- FREQÜÈNCIA PRÒPIA DEL CILINDRE 

Una vegada ja tenim el valor de la rigidesa hidràulica mínima, ja podem 

passar a calcular el valor de la freqüència pròpia del cilindre i la 

freqüència màxima de treball.  
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La freqüència pròpia del cilindre i la seva rigidesa hidràulica indiquen 

l’estabilitat i rigidesa disponibles per afrontar l’acceleració desitjada. Si 

l’acceleració aplicada sobrepassés el límit del sistema, és quan 

apareixen oscil·lacions que creen un moviment irregular. 

Per tan, la freqüència d’un cos, de massa coneguda, quan vibra sota 

l’acció d’una força recuperadora, de constant elàstica α és: 

 

f0 = (1 / 2* π) * √ α / m          d’on: 

 

w=√α/m = freqüència en [s-1] 

f0= freqüència en vibracions per segon  [Hz] 

α = constant elàstica o rigidesa hidràulica pels cilindres [N/m] 

m = massa [Kg]   

 

Una vegada tenim la freqüència pròpia del cilindre, si volem determinar 

la freqüència de treball (ft), del cilindre, s’opta per un terç de la 

freqüència mínima del present cilindre.  

Per evitar les oscil·lacions durant l’acceleració del cilindre s’opta per un 

temps, com a mínim, d’acceleració de valor: 

 
t = 9 / π * f0 ≅ 3 / f0 

 
 

 

 

 

 

4.5.3.- APLICACIÓ PRÀCTICA ALS NOSTRES CILINDRES 

La taula que es mostra a sota, es pot trobar tots els valors necessaris per 

calcular la rigidesa hidràulica i la freqüència pròpia i màxima del 
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cilindre. Els càlculs es realitzen per a un únic cilindre, ja que tots tenen les 

mateixes característiques. 

 

CONCEPTE SÍMBOL DIÀMETRE 80 
Diàmetre pistó Φp 0,08 m 
Diàmetre vàstag Φv 0,036 m 
Carrera màx. cilindre L 0,7 m 
Massa a assajar m 6.116 Kg 
Massa en moviment 
del propi cilindre M 19,5 Kg 

Mòdul compressibilitat K 14.000 bar 
Taula 9: Característiques cilindres 

 

NOTA: La massa a assajar són 12.232,4 Kg, però com que es necessiten 2 

cilindres, cada un fa una força de 6.116 Kg. 

 

CILINDRE φ80 

Primer calcularem les superfícies del pistó i del vàstag:  

 

S1 = π · r2 (secció pistó) 

S2 = π · r2 (secció vàstag) 

     

Pistó Ø 80 mm  S1 = 3,1415 · (4 cm)2 = 50,26 cm2 = 0,005026 m2  

Vàstag Ø 36 mm  S2 = 3,1415 · (1,8 cm)2 = 10,18 cm2 = 0,001018 m2 

Secció real  S3 =S1 – S2 = 0,005026 m2 – 0,001018 m2= 0,004007 m2 

Relació de seccions  ϕ = S1/S3 = 0,005026 m2 / 0,004007 m2= 1,25  
 

D’aquest altre valor i sabent que  y = 1 / 1+√ϕ , substituint veiem que           

y = 0,47. 

 

Per tan, la rigidesa hidràulica mínima del cilindre valdrà: 

 

α0 = [ K*S* (1+ √ϕ)2 / L ] * 104 

Comentario:  

Comentario:  
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α0 = [ 14.000 bar*40,07 cm2* (1+ √1,25)2 / 700 mm ] * 104 

 α0 = 35,95*106 N/m 

 

Tot seguit ja podem calcular la freqüència pròpia del cilindre: 

  

f0 = (1 / 2* π) * (√ α / m) 

f0 = (1 / 2* π) * (√ 35,95*106 N/m / 6.116 +19,5 Kg)  

f0 = 12,2 Hz 

 

Sabent que la freqüència de treball màxima és 1/3 de la pròpia del 

cilindre (f0), optarem per una freqüència màxima de treball de : 

 

 Ft = f0/3 = 12,2 / 3 = 4,06 Hz ≅ 5 Hz 

 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- MUNTATGE 
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En aquest apartat es descriuen els passos seguits per a muntar la 

màquina, el procés descrit a continuació és probablement el més 

adequat. Es parteix dels condicionants següents: 

 

- El temps és limitat, (segons les especificacions imposades, el 

termini d’execució del projecte és de 5 mesos) i és un dels factors 

més importants en aquest projecte, ja que no es pot sobrepassar la 

data final marcada en la planificació. 

 

- Els recursos humans emprats en el muntatge també són limitats, es 

disposava de 2 persones per al muntatge mecànic i hidràulic. 

 

- Tot i que el factor temps és molt important, no es pot menysprear 

el factor seguretat ni la operativitat posterior de la màquina 

muntada, per tan es destinen períodes de revisió del procés. 

 

El procés seguit és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA D’ANALISI DEL PROCÉS – DIPOR – 
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Inici construcció RHB 

Construcció fossa 

Construcció 

Col·locar bancada damunt 

Revisió 

Reforç d’acer al nivell superior del pis 

Connectar cablejat PC – Unitat 

Correcte ? Modificar part 

NO 

Col·locar espuma PUR  

Cilindres hidràulics 

Instal·lar cilindres a la part inferior de la 

SI 

Motor 
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Circuit hidràulic 

Revisió 

Correcte ? Modificar part 
NO 

SI 

Baranes de 

Anclatges rodes 

Revisió 

Correcte ? 
NO 

Modificar part 

Instal·lació connectors als 

Validació 

Correcte ? Modificar part 
NO 

SI 

SI 

Final construcció RHB 
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6.- PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 
En aquest apartat s’exposa la planificació, teòrica, per a la realització 

d’aquest projecte. 

S’ha considerat oportú desenvolupar totes les parts de que consta la 

construcció de la RHB. Així doncs s’ha tractat la planificació del projecte 

des de l’inici fins al final. 

 

6.1.- CONFIGURACIÓ DE LES ESPECIFICACIONS 
En aquest apartat es dicten unes especificacions, totalment orientatives 

però intentant ser el màxim de concises, que serviran per a configurar 

l’estructura del projecte. 

Tot i no ser unes especificacions reals, la intenció ha estat crear una 

màquina amb uns criteris raonables, és a dir, que aquestes 

especificacions podrien ser perfectament aquelles que ens demanés un 

possible client. 

És per això que s’ha destinat un esforç considerable a l’hora de 

configurar unes especificacions coherents. Mirar apartat 1.3.- ASSAIGS I 

ESPECIFICACIONS IMPOSADES. 

 

6.2.- REVISIÓ DEL AVANTPROJECTE 
Consisteix amb les reunions dutes a terme al començar el projecte, de 

manera que un cop decidit aquest, es configurin unes línies bàsiques de 

treball, les quals serviran de pauta per a la realització del projecte. 

Aquestes reunions solen ser importants, ja que s’aclareixen certs punts al 

principi que ens són d’ajuda de cara al futur. Aquestes reunions també 

són útils per al tutor, ja que va fent un seguiment i així ens pot anar 

aconsellant a mesura que va avançant el projecte.    
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Aquí es decideix la estructura general de la màquina, així com els 

moviments que tindrà per tal de poder realitzar els assaigs especificats, les 

condicions de seguretat, etc. 

6.3.- PROJECTE MECÀNIC 
En aquest punt es comença a realitzar el projecte mecànic, seguint les 

pautes marcades anteriorment. D’aquí en sortiran els primers esbossos 

que serviran per a realitzar els plànols de conjunt provisionals. Pel que fa 

als esquemes hidràulics ens trobem amb la mateixa situació. A partir 

d’aquests esquemes i esbosso s’aniran perfilant les peces que formaran 

la RHB. 

Aquest al ser un projecte teòric no es contemplarà la realització de 

prototipus, la qual cosa reduirà substancialment el temps d’aquest 

apartat. 

Una vegada realitzada l’estructura general de la màquina es comença 

a desglossar les parts amb conjunts, que faciliten la feina a l’hora de 

crear les peces. D’altra banda serviran per a ajuntar les peces, en forma 

de conjunts, la qual cosa servirà per a redimensionar les peces. 

Aquí es van crear els 4 conjunts existents: 

- Conjunt Fossa i Bancada 

- Cilindres hidràulics (actuadors hidràulics)  

- Sistema hidràulic  

- Útils – Suports - Sistemes anti-bolc 

 

6.4.- REVISIÓ DEL PROJECTE 
De tan en tan, es fan reunions per revisar el projecte, en les quals es 

poden replantejar certes parts que poden haver comportat més 

problemes. També és el moment d’aplicar-hi millores, ja que en aquest 

moment no suposarà un canvi dràstic ni una pèrdua de temps 

important. Com he dit en apartats anteriors, és una manera de que el 

tutor i l’executor del projecte facin un seguiment conjunt del projecte. 
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Per una altra banda en aquest punt es redefineixen tasques, i si es 

oportú es poden arribar a qüestionar temps d’execució. 

 

 

 

6.5.- PLÀNOLS CONSTRUCTIUS 
A partir del disseny mecànic, que ja s’ha realitzat, i la revisió del projecte, 

es fan els plànols de les peces de disseny propi per tal d’enviar-les a 

construir als proveïdors. 

També es fan els llistats dels elements estandarditzats utilitzats per tal de 

poder procedir a la seva petició. 

En aquest punt es van crear les peces definitives numerades per 

conjunts:  

- Conjunt Fossa i Bancada (plànols 100).  

- Cilindres hidràulics (plànols 200). 

- Sistema hidràulic (plànols 300). 

- Útils – Suports - Sistemes anti-bolc (plànols 400). 

 

6.6.- ESQUEMES HIDRÀULICS 
De la mateixa manera que en la construcció dels elements mecànics es 

necessiten els plànols de les peces, per a realitzar els circuits hidràulics 

(bomba hidràulica, motor elèctric, cilindres, etc.), també són necessaris 

els plànols hidràulics on hi consten els esquemes. 

També es fan els llistats dels elements estandarditzats utilitzats per tal de 

poder procedir a la seva compra (Annex VII). 

 

6.7.- ESQUEMES ELÈCTRICS 
De la mateixa manera que en la construcció dels elements mecànics es 

necessiten els plànols de les peces, per a realitzar els quadres elèctrics 
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també són necessaris els plànols elèctrics on hi consten els esquemes (Els 

esquemes elèctrics no formen part del projecte). L’únic element elèctric 

que es fa referència és el motor elèctric (Annex VII). 

 

 

 

6.8.- SOFTWARE PC 
Es desenvolupa tot el software necessari per a complir les 

especificacions imposades.  

El PC, suport indispensable del software, serà l’encarregat de gestionar 

els paràmetres d’entrada, per tal de realitzar els assaigs (La velocitat 

lineal de la RHB ha de ser aproximadament de 0,1 m/s, amb interrupcions 

cada 5o per a verificacions de bolcat, etc.). 

Una de les funcions més importants del software és adquirir dades de 

quan bolca el tractor, amb l’ajuda d’uns detectors (barreres làser) 

situats en els anclatges de les rodes. Aquests detectors permeten captar 

amb la màxima precisió quan el tractor comença a perdre contacte 

amb la rampa, realitzant l’enviament telemètric de la informació cap un 

ordinador que interpreta la senyal, i mitjançant un software específic 

realitza les operacions i càlculs oportuns com és el llindar de bolc, 

velocitats, acceleracions, etc. 
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Figura 31: Software PC i detectors 

 

6.9.- COMPRA DE COMPONENTS 
A partir dels llistats de material que s’han realitzat prèviament 

(hidràulica), s’efectua la compra de tots els elements estandarditzats 

necessaris en el projecte. 

És important tenir clar quins seran aquests elements, ja que si no és així es 

pot crear un stock no desitjat. 

 

6.10.- CONSTRUCCIÓ ELÈCTRICA 
A partir dels esquemes (no realitzats), es procedeix a la construcció dels 

diferents quadres elèctrics de la RHB. 

En el projecte de la RHB el quadre elèctric haurà de gestionar el motor 

elèctric, com a element principal i les electrovàlvules. 

 

6.11.- CONSTRUCCIÓ MECÀNICA 
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A partir dels plànols que s’han dibuixat s’envien a construir les peces de 

disseny propi. 

 

6.12.- MUNTATGE MECÀNIC 
Un cop arriben les peces construïdes, es procedeix al muntatge dels 

diferents conjunts i finalment de tota la màquina. 

Cal destacar que abans del muntatge és molt important verificar les 

peces construïdes. D’aquesta manera s’evita problemes posteriors, com 

podria ser: mala alineació d’unes peces amb altres, desgast excessiu, 

etc. 

 

6.13.- INSTAL·LACIÓ 
Un cop muntada la màquina, es pot procedir a fer les instal·lacions 

elèctriques i  hidràuliques. 

En aquest cas la instal·lació hidràulica serà la que requerirà una 

dedicació especial, com a conseqüència de la major complexitat. 

6.14.- VALIDACIÓ DE LA RHB 

En aquest cas, degut a l’absència de client, es durà una validació 

interna de tots els components de la màquina, comprovant si els 

resultats són els esperats. 

 

6.15.- MODIFICACIONS 
En cas necessari es fan petites modificacions d’errors observats en la 

validació. Aquestes modificacions poden arribar a ser molt costoses, 

sobretot si es tracta d’una errada greu. 

 

6.16.- REALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
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Un cop validat la RHB, es prepara tota la documentació tècnica 

necessària (manual d’instruccions, manual de manteniment, manual 

d’operari, plànols, esquemes, llistes de materials, etc.). 

En el present projecte la documentació facilitada ha estat la següent: 

- Memòria (on es descriu la màquina i les seves parts, el muntatge i 

els càlculs). 

- Pressupost (on es fa un estudi econòmic de la màquina). 

- Plec de condicions (on s’adjunta les normes seguides durant el 

transcurs del projecte). 

- Annexos (on s’inclouen catàlegs de material, elements de 

compra, etc.) 

- Plànols. 

 

6.17.- ENTREGA DEL PROJECTE 
Es fa entrega del projecte (màquina i documentació). 

En aquest cas el que s’entregarà serà: 

- Memòria. 

- Pressupost. 

- Plec de condicions. 

- Annexos. 

- Plànols. 

7.- CONCLUSIONS 
Un cop arribat en aquest punt, és l’hora de realitzar una valoració 

personal del projecte elaborat, així com determinar d’una manera 

objectiva si s’han assolit els objectius mínims marcats a l’inici del 

projecte. 

Pel que fa als objectius s’han assolit en la totalitat d’aquests, i en molts 

dels apartats s’han pogut fer alguna que altre ampliació, però amb la 

sensació d’haver pogut millorar els plànols realitzats. En definitiva puc dir 
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que s’ha  arribat a la consecució d’un projecte amb cap i peus, 

incloent-hi totes les parts de que fèiem constància en l’apartat 1.4.- 

ABAST DEL PROJECTE. 

Referent a la valoració personal cal apuntar que: pel que fa als resultats 

obtinguts és força positiva, amb la sensació d’haver pogut millorar certs 

aspectes del projecte (ja sigui l’elaboració dels plànols, o la 

documentació en general), sense menysprear mai el projecte elaborat. 

També dir que he tingut un grau d’implicació alt en l’elaboració d’aquest 

projecte, ja que no només he tingut com a finalitat l’obtenció del Títol 

d’Enginyer Tècnic especialitzat en Mecànica, sinó la d’aprendre nous 

coneixements i poder posar en pràctica tots els apresos en els últims 2 

anys i mig a l’Escola Universitària Politècnica de Manresa (E.U.P.M.). 

Com he dit en l’anterior punt, un dels aspectes més importants ha estat 

l’ampliació de coneixements experimentada durant la realització del 

projecte. Aquest punt era a priori uns dels condicionants a l’hora d’escollir 

projecte; la millora de coneixements. 

Un cop finalitzada la feina es conclou amb la satisfacció d’haver culminat 

el projecte de manera positiva i amb la il·lusió de que sigui de l’agrado de 

la resta de la gent que ha col·laborat en la realització d’aquest treball. 

 

ISAAC PRIEGO MINGUELL 

6-06-2004   

   

  

 

8.- BIBLIOGRAFIA 
- Larburu Arrizabalaga, Nicolás: Máquinas Prontuario. 4ª ed. Paraninfo 

1992 

- J. Hamrock, Bernard y otros: Elementos de máquinas. Ed. McGraw Hill 



PROJECTE DE FINAL DE CARRERA Isaac Priego 

 
 

MEMÒRIA 
 

107/108 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

- Timoshenko S.P. y otros: Teoria de las estructuras. Ed. Urmo 1979. 

- P.Beer, Ferdinand i Russell Johnston, E.:Mecánica vectorial para 

ingenieros. 6ª ed. McGraw Hill. 

- Agüera Soriano, José: Termodinámica Lógica y Motores Térmicos. 6ª 

ed. Ciencia 3,S.A. 

- Kalpakjian, Serope i R.Schmid, Steven: Manufactura, Ingenieria y 

tecnologia. 4ª ed. Prentice Hall. 

- Félez, Jesús: Dibujo Industrial. 3ª ed. Sintesis 1999. 

 

APUNTS UPC 

Apunts de dibuix tècnic I i II. 

Apunts de seguretat industrial (opt.). 

Apunts d’administració i organització d’empreses. 

Apunts de Fluidomecànica. 

Apunts de teoria d’estructures. 

 

CATÀLEGS I NORMES 

- Catàleg Cilindres doble efecte i complements de cilindres GLUAL 

HIDRÀLICA. 

- Catàleg motors elèctric ABB Motores. 

- Catàleg elements hidràulics MANNESMANN REXROTH. 

- Catàleg General de Tornilleria. UTILBAGES I UNCETA. 

- Manual de Normas UNE sobre seguridad. AENOR. Tomo 7. Madrid, 1995. 

 

INTERNET 

www.mccormick.com 

www.newholland.com 

www.masseyferguson.com 

www.deere.com 

www.aenor.es 
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www.novoferm.com 

 

 


