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1. RESUM DEL PROJECTE 
 
 
La finalitat d’aquest projecte és el disseny d’una màquina de granissats, és 

a dir, una granissadora. Aquesta màquina podrà produir de forma contínua 

la demanda racional que es pugui produir en un establiment, per això 

disposa d’un dipòsit de reserva refrigerat a una temperatura apropiada que 

comunica amb el dipòsit de granissat. 

El projecte engloba: l’estudi del disseny de la màquina, la selecció dels 

materials elèctrics, els components de refrigeració i un pressupost sobre el 

cost de la màquina. 

Previament parlem sobre els antecedents d’aquesta màquina, és a dir, la 

competència que tindria aquesta màquina si es llancès al mercat, amb una 

comparativa de les seves característiques tèniques. 

A continuació hem parlat dels fonaments tènics en que ens hem basat per 

poder fer aquesta màquina, des del funcionament d’un compressor i les 

seves etapes passant pel sistema de lubricació com explicant les 

precaucions que s’han de tenir sobre el seu refrigerant. 

Pel que fa a l’apartat dels càlculs hem partit d’unes dades de disseny, volem 

dir, el que nosaltres volem que faci la màquina. El nostre objectiu era 

dissenyar una màquina que pugui cubrir, en condicions de treball normals, 

una demanda racional de 1 got cada 2 minuts, sabent que hem partit amb la 

dada que cada got té una capacitat de 33cl. Amb aquesta dada hem trobat 

el cabdal que hi ha en una hora, és a dir 10litres/hora. 

Mitajançant aquesta dada i l’increment de temperatura que existeix en els 

dos dipòsits podem trobar la potència calorífica que ha de tenir cada 

evaporador. També hem fet un petit estudi de les mides dels dos dipòsits a 

partir dels volums que nosaltres volem (25 i 5 litres). 

El següent pas hi ha la tria dels diferents components de fred que conté la 

màquina: compressor, condensador, deshidratador o filtre, electrvàlvules i 

els pròpis evaporadors. 
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També hem fet el mateix per que fa als components elèctrics, sempre ens 

hem basat amb components de diferentes marques que hi ha a l’actualitat, 

tot està inclòs a l’annex. Com dèiem els components elèctrics són: un PLC, 

dos motors reductors, termostats, interruptors i pilots. 

 

El que fa referència al plec de condicions, està explicat el procediment de 

fabricació de la màquina. S’explica des de les diferents màquines que 

intervenen en cada fase com quins operaris són els més adients i els 

materials que estan fets els components. 

Les diferents fases que hem divit la màquina són: estructura de la màquina, 

construcció dels dipòsits, xapes exteriors, aïllament dels dipòsits, 

components de fred, components elèctrics i l’ensemblatge final de la 

màquina. 

En el plec també fem referència de la garantia que tindria la màquina en el 

mercat, segons els seus components. Les normatives que tindria que 

cumplir. Finalment en el plec fem una taula resum dels components més 

importants que està composta la màquina i unes característiques tècniques. 

 

El pressupost l’hem estructurat segons les diferents fases de fabricació de 

la màquina, posant les quantitats aproximades de peces necesaries per la 

màquina. Cal dir que els preus de l’hora dels diferents operaris són segons 

el conveni del sector metalúrgic. 

Finalment hi han els plànols més destacats per poder entendre aquesta 

màquina: el conjunt de la màquina, una vista interior de la màquina, les 

diferents mides per poder fabricar els dipòsits, les dades per poder formar 

les xapes i altres petites dades. 
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