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RESUM 

En el teixit industrial hi ha nombroses empreses que fabriquen els seus productes a base de 

la barreja de components en diferents processos productius. Aquestes empreses estan 

incloses en diferents sectors productius com ara el sector de les pintures, coles, barnissos 

etc... 

El present document pretén desenvolupar l’estudi i disseny d’una màquina que dóna 

resposta a les necessitats d’aquestes indústries i en particular a la indústria de la fabricació 

de coles industrials. Totes aquestes empreses presenten diferents característiques  que 

provoquen especificacions particulars per a les màquines utilitzades en els seus processos 

productius.  

Per al disseny de la màquina, s’han estudiat les necessitats d’accionament per a la 

fabricació de tres coles i s’ha dissenyat un accionament particular a la demanda de una 

empresa de fabricació de coles industrials. En particular, s’han previst dos eixos d’agitació 

que giren en sentits oposats un de l’altre i a velocitats no proporcionals entre ells. Seguint 

les demandes de l’empresa, la capacitat de la màquina s’ha establert en 5000 litres de 

capacitat i degut al procés productiu, s’ha previst la necessitat de l’escalfament de la 

temperatura. 
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1 GLOSSARI 

V Velocitat del fluid. 

P Pressió del fluid. 

h Alçada manomètrica. 

D Força de resistència o d’arrossegament. 

L Força de sustentació. 

ϕ densitat del fluid 

U∞ Velocitat del fluid relativa al sòlid.. 

A Area d’una superfície de referència. 

μ Viscositat del fluid. 

D Alçada de la placa. 
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2 INTRODUCCIÓ GENERAL 

2.1 INTRODUCCIÓ. 

La màquina motiu d’aquest projecte és una barrejadora industrial per la barreja d’elements 

en fase líquida (base aigua) per a la producció de coles i adhesius industrials. Degut que el 

procés de mescla és un procés bàsic en molts procediments productius i en alguns d’ells és 

la única manera d’assolir la fabricació de molts productes, les màquines barrejadores 

s’estenen en tota la indústria i en els diferents sectors d’aquesta. A més el tipus de mescla 

han originat al llarg del temps una evolució en el disseny de les màquines barrejadores, 

adequant-se aquestes a cada tipus de mescla provocant moltes possibilitats de disseny.  

El procés de barreja és un procés molt utilitzat per a nombroses indústries on es destaquen 

les empreses químiques, farmacèutiques, cosmètiques i les empreses proveïdores de 

material per a la construcció. Conseqüentment cal pensar que els clients de les empreses 

productores tenen per tant un mercat gran que afavoreix que aquestes empreses inverteixin 

molt en mitjans productius propis abaratint el processos de fabricació enfront d’altres tipus 

de mercats. 

A continuació es pretén mostrar els principals elements del procés de mescla i una 

introducció a les màquines barrejadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Exemple de màquina barrejora. 

Font: Empresa fabricadora de coles 
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2.2 INTRODUCCIÓ AL PROCÉS DE MESCLA I AGITACIÓ 

2.2.1 Diferències entre processos 

El procés de mescla és un procés que permet que dos elements diferents en fases iguals o 

diferents passin a constituir-se com a un únic producte. Cal distingir, però que la mescla pot 

tenir lloc de manera estàtica i de manera dinàmica. La mescla estàtica és una mescla de dos 

elements que es realitza de manera espontània entre els diferents productes bases. La 

mescla dinàmica per la seva banda, és una mescla que només té lloc si es força mitjançant 

agitació i/o variació de temperatura. 

Cal destacar, a més, que el procés de mescla generalment es pot confondre amb el procés 

d’agitació i cal, per tal de comprendre adequadament la present introducció, diferenciar 

exactament aquests dos conceptes. 

L’agitació correspon a la creació de moviments més o menys turbulents o anàrquics d’un 

fluid d’una sola fase per mitja d’elements que aporten energia, ja sigui cinètica o mecànica. 

Per la seva banda, la mescla correspon a la creació d’un producte final a partir de dos 

productes en fases iguals o separades. Efectivament, no son conceptes iguals, malgrat que 

lògicament, la mescla sigui el producte d’una agitació de diferents elements introduïts en el 

mateix recipient. Per aquest fet, a continuació es pretén estudiar els diferents processos 

d’agitació per tal de d’introduir quin és el procés d’agitació més convenient per a la barreja 

necessària per a l’obtenció de coles industrials. Generalment, la mescla és un grau 

d’agitació superior a una simple agitació necessària per manteniment o per homogeneïtzar 

temperatura o concentració. 

En general, la presència de l’agitació és requerida en 4 processos ben distints. 

 Transferència de matèria en sistemes heterogenis. L’agitació pretén produir i mantenir 

una distribució uniforme de les matèries o fluids sotmesos a tractament que es van 

introduint de manera continua o bé en una fase inicial. 

 Barreja de líquids. Creació d'un règim més o menys turbulent en un contenidor per tal 

d’iniciar la barreja de dos fases inicialment separades en una única fase. 

 Formació d’emulsions. Elements que per les seves característiques tècniques formen 

emulsions quan es barregen. Aquestes emulsions poden necessitar de la presencia 

d’agitació o no. 

 Transferència calorífica i uniformitat de temperatura. Produir i mantenir una distribució 

uniforme de calor, evitant un escalfament massa elevat en zones particulars. 
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En el primer procés, queden reflectits tots els processos que necessiten de l’agitació per tal 

que es produeixi la barreja, com ara la dispersió d’elements (gotes de líquid, petits sòlids, 

residus de gasos en líquids) o per tal de produir la transferència de matèria entre fases per 

tal que es produeixi finalment la barreja. 

En el segon cas, ens trobem davant la barreja de fases líquides diferenciades que 

necessiten barrejar-se en un únic producte. En alguns casos es pot produir precipitació i en 

d’altres casos no. Aquest últim fet, tal com queda reflectit en la literatura actual, pot ser 

causat pel grau d’agitació dels components. 

En el tercer cas, s’inclouen tots els processos d’agitació que tenen com a interès fonamental 

la creació d’emulsions per combinació dels diferents elements químics. 

En el quart cas, s’inclouen aquells casos on l’agitació ve justificada per la necessitat de 

mantenir una temperatura uniforme en el fluid i aquesta uniformitat únicament pot venir 

donada per la creació de línies de corrent de fluid en les superfícies intercanviadores de 

calor. 

2.3 DIFERENTS TIPUS DE BARREJA 

Els passos bàsics de tot procés de mescla són bàsicament dos. 

1. Introducció successiva dels elements a barrejar dins d’un contenidor. 

2. Agitació dels elements per a tal que la barreja sigui realitzada. 

Les diferents possibilitats de barreja que hi ha són les següents: 

 Gasos amb gasos. Per a tal de dur a terme la barreja, s’aprofita la propietat de difusió 

dels gasos i introduint en un mateix contenidor els gasos es barrejaran. En alguns casos, 

per tal d’accelerar la reacció es podrà contemplar la possibilitat d’agitació. 

 Gasos amb líquids. Es realitza mitjançant la introducció de líquid en forma de gotes 

minúscules en un gas. 

 Líquids amb líquids. Poden ésser aquests miscibles o no miscibles. En el cas que els 

líquids siguin miscibles, el procediment consisteix en la introducció d’un líquid en un altre 

líquid de densitat diferent. Aquest procés podria tenir lloc espontàniament (introduint 

gotes de líquid de major densitat en el líquid de menor densitat per la part superior 

d’aquest últim). 
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En el cas que els líquids no siguin miscibles el que segurament aconseguirem serà una 

emulsió o precipitació. 

Ambdós processos poden ser accelerats mitjançant sistemes mecànics d’agitació ja que les 

reaccions espontànies són generalment extremadament lentes.  

Aquest fet, juntament amb les característiques dels productes finals de cadascun dels 

processos de mescla es tradueixen en una nombrosa sèrie de màquines barrejadores 

cadascuna d’elles especialment indicada, lògicament, per a cadascun dels processos 

existents. 

 Sòlids amb líquids. L'interès fonamental d’una barreja entre un sòlid i un líquid resideix 

en la necessitat de dissoldre sòlids en el fluid o per obtenir reaccions químiques entre 

aquests sòlids i els líquids. 

 La importància de l’agitació en el procés de mescla hem de tenir en compte que diferents 

experiments realitzats per nombrosos autors demostren la importància de la correcta 

agitació del tanc en el resultat final de la mescla degut al diferent comportament dels 

elements sotmesos a agitació. Aquest és un dels tipus de barreja que s’utilitzen per a la 

formació de cola. 

 Sòlids amb sòlids. Aquest tipus de barreja esta considerada per a la fabricació de 

massilles, per a la creació de diferents masses o de líquids amb una viscositat elevada. 

2.3.1 Paràmetres importants del procés de mescla 

Diferents estudis realitats estudis mostren que la barreja de dos elements mantenen dos 

tendències principals: la dependència de la barreja a les velocitats de gir de l’agitador. En 

efecte, en general podem considerar que hi ha tres tipus de reaccions possibles en els 

processos de mescla.  

 Processos de mescla d’elements que al augmentar la velocitat de gir augmenta la 

velocitat de la reacció d'una manera lineal. 

 Processos de mescla d’elements que al augmentar la velocitat de gir augmenta la 

velocitat de la reacció d’una manera lineal però només fins a un cert grau d’agitació. En 

aquest moment, el procés de mescla ja no depèn de la velocitat de gir i passa a 

dependre de la temperatura. 

 Processos de mescla que son absolutament insensibles a l'agitació. 

Lluny d’entrar en l’explicació dels diferents comportaments descrits anteriorment, podem 

comprendre que els fenòmens anteriors s’expliquen per la difusió de les molècules a traves 
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de les superfícies que separen cadascuna de les fases i la reacció que té lloc posteriorment. 

Aquesta difusió respon a la llei de Fick que té en compte entre altres coses el gruix de la 

superfície separadora de cadascuna de les fases i propietats dels elements a barrejar. 

A partir del que s’ha explicat anteriorment es comprova el principal factor que facilita la 

barreja és la difusió de les molècules que té lloc entre la superfície separadora de les fases i 

que faciliten la reacció posterior entre molècules. D’aquesta manera podem comprendre 

fàcilment que el procés d’agitació redueix el gruix de la superfície separadora i per tant 

acceleren la reacció de barreja. 

De tot el que s’ha expressat anteriorment, podem comprovar que tres paràmetres que tenen 

molta importància en el procés de mescla són: 

 La velocitat d’agitació de la mescla. La velocitat d’agitació de la mescla, es pot definir pel 

grau d’agitació de manera que si la velocitat és elevada el grau d’agitació serà elevat. 

Quan més elevat és el grau d’agitació és més convenient per mescles de dissolució. 

 El tipus d’agitació per a produir la mescla. El tipus d’agitació depèn del tipus de flux 

generat: flux radial, flux axial i flux rotatiu. 

 La temperatura d’agitació del tanc d’agitació ja sigui degut a l’agitació del fluid o per 

augment controlat de temperatura del tanc. 

Cal per tant, considerar la necessitat de controlar exactament aquest tres paràmetres en el 

disseny de la barrejadora. Lògicament, aquest procés ve definit directament pels enginyers 

químics. 

El procés de mescla tal i com hem comentat anteriorment, necessita de l’agitació dels dos 

elements en fases líquides inicialment diferenciades per tal de crear un únic producte en una 

fase a base de produir línies de corrents turbulentes i d’alguna manera anàrquica en el flux. 

Ara bé, el que permet obtenir una idea més correcte de si un procés de mescla s’està 

realitzant eficaçment, apart de l’anàlisi química en diferents zones del contenidor, és estudiar 

el comportament del fluid. 

El fluid contingut en un contenidor i sotmès a rotació poden tenir tres components i en funció 

de la importància d’alguna d’aquests components podrem dir que la mescla tindrà lloc amb 

més o menys facilitat. Les components que pot tenir el fluid són les següents: Component 

rotacional, component transversal i component longitudinal. Precisament cadascuna 
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d’aquestes variables es la que es tenen en compte en el moment de dissenyar el tipus 

d’agitació necessària. 

 Component rotacional: La component rotacional de la velocitat d’un fluid és la component 

que, com el seu propi nom indica, fa rotar el fluid entorn de l’eix de rotació. Aquesta 

component és una component de la velocitat que no afavoreix la barreja i l’únic que 

provoca és un moviment rotacional del fluid, per altra banda, innecessari i consumidor 

d’energia no aprofitada. 

 Component transversal o radial: La component transversal del fluid és la component de 

la velocitat que fa allunyar el fluid de l’eix de rotació sense produir moviment vertical. És 

un moviment que afavoreix la barreja malgrat que no sigui la component de la velocitat 

més necessari. Permet que fluid que entra en contacte amb les pales d’agitació s’allunyi 

de l’eix afavorint que un nou fluid entri en contacte amb les pales. Aquesta component és 

per tant, una component important per tal de decidir la mescla i afavorir la mescla. 

 Component longitudinal o axial: La component longitudinal de la velocitat és la 

component de la velocitat que provoca un 

moviment paral·lel a l’eix de rotació 

(moviment vertical) i és el component que 

més afavoreix la barreja ja que permet un 

moviment vertical del fluid i per tant afavoreix 

la mescla. Aquesta component necessita 

combinar-se en major o menor proporció 

segons el tipus de mescla amb la component 

transversal. 

Figura 1.2: Components de velocitat  

        Font:Pròpia 

A partir de l’explicació anterior de les diferents components de la velocitat i tenint en compte 

les propietats dels fluids que són sotmesos a mescla es poden disposar de diferents tipus 

d’agitadors, cadascun indicant especialment per cada cas i un petit estudi de mercat efectuat 

a permès comprovar que existeixen a la indústria actual altres possibilitats. 
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2.4  DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE FORMACIÓ D’UNA COLA 

2.4.1 Aplicacions de les coles industrials 

Els adhesius i coles industrials s’utilitzen en moltes aplicacions de la indústria. Com en totes 

les producte existeixen diferents productes per diferents aplicacions. L’aplicació és una de 

les variables de les coles i es destaquen les coles d’aplicació sòlida ( necessiten escalfar-se 

i fondre per tal d’aplicar-la en el punt 

2.4.2 Sectors d’utilització de les coles 

 ESTOIGS ( Caixes plegables): Encolats resistents a la congelació, estoigs barnissats o 

recoberts amb una pel·lícula plàstica i diversos productes en funció de la velocitat de 

treball. 

 FORMAT I TANCAMENT DE CAIXES DE CARTÓ ONDULAT: Caixes wrap-around, 

caixes amb recobriments (acrílics, parafínics,...), encolats resistents a la congelació, 

encolats resistents a les altes temperatures i diversos productes en funció de la velocitat 

de treball. 

 ETIQUETATGE: Botelles de vidre, botelles de plàstic, llaunes metàl·liques,tubs de cartó, 

sacs de malla. 

 SANITARIS: Bolquers i compreses higièniques. 

 PALETIZAT: Adhesius Hot-Melt per a fixació de sacs i caixes. 

 TUBS DE CARTÓ: Tubs en espiral, tubs en paral·lel, etiquetat de tubs. 

 INDUSTRIA DEL MOBLE I FUSTA. 

 ARTS GRÁFIQUES I ENCUADERNACIÓ:Fabricació de tapes, encolat de llibres i 

revistes, encolat de llibres de tapa dura, fabricació de blocks i llibretes, fabricació de 

sobres, fabricació de bosses i sacs, laminació i plastificació, formularis i manipulats varis 

i altres aplicacions. 

 AUXILIAR DE L’AUTOMÓVIL/AUTOMOCIÓ: Fabricació de filtres, encolat de peces, 

fabricació de bateries, encolat de pannells, encolat de seguretat per miralls i segelladors. 

 CALÇAT I PELL: Fabricació de calçat, fabricació de productes auxiliars calçats, 

fabricació d’articles de pell. 
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2.5 EQUIPS PER A L’AGITACIÓ 

S’ha comentat anteriorment que els processos de mescla eren nombrosos ja que les 

característiques entre cada procés son diferents. Aquesta variabilitat es reflecteix en els 

nombrosos equips utilitzats disponibles per a realitzar barreges. Conseqüentment els equips 

poden ser equips generalment molt cars ja que moltes vegades els equips de fabricació son 

equips molt particulars i per tant també molt orientats al procés específic de fabricació. 

Una selecció de barrejadors per la manera com realitza en la barreja podria ser el següent. 

 Equips de tipus rotatori mecànic que consisteix en un òrgan rotatori anomenat 

generalment rodets, encara que hi ha molts altres de característiques diferents amb 

altres noms. 

 Equips de tipus pendular en el que un pèndul oscil·la a l’interior del tanc d’agitació, 

agitant d’aquesta manera el líquid. 

 Barrejadors de flux. Aquests equips són equips que barregen els elements mitjançant per 

la introducció de fluxos de líquid en el tanc o en una canonada. El fluid inicialment en 

fases diferents es barreja al circular al llarg de la canonada. 

 Barrejadors sense moviments: Aquests equips barregen els elements fent circular a 

l’interior d’una canonada els diferents elements. Diferents elements al llarg del recorregut 

de la canonada permeten dividir i tornar a combinar el flux. La diferència amb l’anterior 

resideix en el fet que es van introduint els diferents elements a barrejar. 

Les característiques dels barrejadors també es poden diferenciar pel tipus de barreja. 

 Equips per a barreja fase sòlida - fase sòlida. 

 Equips de barreja per a elements fase líquida- fase sòlida. 

 Equips de barreja per a elements en fase líquida- fase líquida. 

Els equips per a barreja de fase sòlida i fase sòlida són equips molt diferents en disseny i 

característiques que en els altres dos casos. Els equips per a la barreja d’elements en fase 

líquida amb elements de fase liquida i els que produeixen barreja entre fases líquides són 

entre si molt semblants ja que generalment la proporció entre l’element sòlid i l’element 

líquid és menor. A més molts elements sòlids són realment de dimensions molt 

petites que permet assimilar els dos últims processos de mescla. 
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2.6 AGITADORS DE LÍQUIDS I SÒLIDS 

2.6.1 Agitadors de moviment lent 

Els agitadors de moviments lents estan especialment indicats per a líquids que no passen de 

3600 centiposes. Les dimensions que es donen i les formes dels agitadors poden ser molt 

variables. En general, es pot afirmar que els agitadors de dimensions considerables giren a 

baixes velocitats, entorn 2,1 s-1, i agitadors de menors dimensions giren a una major 

velocitat, entorn de 6,3 s-1. Ara bé, tal i com es podrà comprovar aquesta sempre ha de 

considerar prèviament les característiques d’agitació que la cola necessita. Aquestes 

característiques es defineixes pel enginyers químics. 

Entre aquest tipus d’agitadors lents, podem  incloure quatre tipus diferents d’agitadors, 

sobretot en funció del número i de les característiques dels arbres d’accionament. A 

continuació descrivim les característiques  cadascun d’ells. 

2.6.2 Agitadors amb un sol arbre d’accionament 

Entre aquests tipus en destaquem 4 subtipus diferents 

 Agitadors de placa o altrament anomenat agitador de molinet 

L’agitador de molinet és un agitador amb un arbre d’accionament unit 

al qual podem trobar les pales agitadores. Aquestes pales agitadores 

poden formar un cert angle per tal de facilitar un moviment 

generalment ascendent al fluid. El número de pales que pot tenir 

l’arbre d’accionament varia en funció de la llargada de l’arbre. A més 

la presència de plaques deflectores es pot fer necessària en funció 

del flux de corrent desitjat 

 Agitador d’ancla. 

L’agitador d’ancla pren el seu nom degut a la forma de les pales agitadores unides a l’arbre. 

Existeixen diferents models especialment indicades en cada cas, però l’esquema bàsic de 

les pales agitadores correspon al disseny d'una ancla de vaixell, la curvatura del qual és 

igual a la forma que presenta el tanc d’agitació en la seva cara inferior. Les seves variants 

resideixen en el numero de vàstegs que se li afegeixen. D’aquesta manera passem d’un 

agitador d’ancla simple a un agitador amb vàstegs. 

         Figura 1.3 Agitador amb un arbre d’accionament. 

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 
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Figura 1.4 Agitadors d’ancla. 

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena ed, Ed. Mc Graw Hill y catàleg Oliver y Batlle S.A 

 Agitador d’eix horitzontal o altrament anomenat agitador Dieterich. 

Fins ara hem vist que els agitadors usualment tenen l’eix d’agitació en posició vertical però 

malgrat que quan parlem d’agitació imaginem inconscientment l’eix de 

rotació en posició vertical hem de considerar també els agitadors en posició 

horitzontal. Aquest tipus d’agitació està especialment indicat per a líquids de 

viscositat elevades. Els seu problema és que absorbeix més energia que la 

resta d’agitadors. A més, tal i com es pot veure en apartats posteriors, aquest 

tipus d’agitadors són útils per a solucionar el problema del flux rotacional.  

Generalment, aquests agitadors d’eix horitzontal orienten el seu eix de 

manera que no es talli amb l’eix vertical del tanc, tal i com es pot veure en la 

figura adjunta. De la mateixa manera, cal tenir en compte la disposició de 

l’eix per tal de seleccionar les pales adients per crear el flux necessari.     

Figura 1.5 Agitador d’eix horitzontal. 
Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 

 

 Agitador d’eix inclinat i/o eix no centrat. 

L’agitador d’eix inclinat és que com el seu propi nom indica un agitador del tipus descrits 

anteriorment però amb la particularitat que el seu eix està inclinat, és a dir que el seu eix 

d’agitació no segueix un eix vertical. Està especialment indicat per a tal d’assegurar que les 

línies de corrents i la vorticitat present en el fluid afavoreixin la barreja ja que intenta evitar el 

flux rotacional del fluid. L’eix inclinar es col·loca per tal que s’eviti la necessitat de plaques 

deflectores en el cas de plaques planes. Per altres tipus de pales agitadores, com les de 

l’exemple l’eix inclinat és una necessitat que afavoreix el flux. 

De la mateixa manera, una altra variant amb les mateixes funcions que en el cas precedent 

es pot l’agitador amb eixos no centrats verticals. Aquesta variant també permet evitar les 

línies de flux circulatori tal i com es pot veure en la figura adjunta. 
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  Figura 1.6 Agitador d’eix inclinat o no centrat. 
                      Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 

2.6.3 Agitadors amb un dos arbres d’accionament units a un mateix eix 

El sistema que a continuació es presenten tenen la particularitat que un sol motor és 

responsable de moure dos eixos d’agitació. Els eixos han de girar en sentit oposat per a tal 

que un d’ells sigui utilitzat per a tallar les corrents creades per l’altre agitador. D’aquesta 

manera es presentes dos exemples molt clars. 

 Agitadors amb dos eixos moguts per un mateix motor.  

Els eixos giren en sentits oposats i en general són concèntrics, un amb 

secció tubular i l’altre amb secció massissa. Les seves paletes són en 

general verticals i separades entre elles de manera que les paletes 

verticals d’un dels eixos s’interposi entre les paletes verticals de l’altre 

eix. Aquest fet permet aconseguir els nivells de barreja adients. 

 

 Agitadors amb moviment del tanc d’agitació. 

Aquesta possibilitat d’agitació és un exemple molt similar a l’anterior però 

amb la diferencia que en aquest cas només hi ha un eix de gir. Aquest 

eix gira en un sentit i el tanc d’agitació, solidari al qual estan les paletes 

verticals, gira en sentit oposat a l’eix, alimentat per un eix de transmissió. 

 

 

                             Figura 1.7 Agitadors amb dos eixos moguts per un mateix motor. 

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 

                                  Figura 1.8 Agitadors amb moviment del tanc d’agitació. 

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 
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2.6.4 Agitadors amb varis arbres d’accionaments paral·lels 

Aquest tipus d’agitadors tenen varis 

arbres d’accionaments paral·lels, 

generalment accionats per un sol eix 

motor. El moviment dels diferents arbres 

d’accionament és en general en sentit 

oposat per afavorir la barreja. 

 

2.6.5 Agitadors en moviment de translació i de gir en l'arbre 

Aquest tipus d’agitadors disposen de dos eixos i tots dos són eixos de 

gir. El principal eix està unit al motor d’accionament directament i l’eix 

secundari està unit a l’anterior de manera que el seu sentit de gir sigui 

l’oposat a l’eix principal. Segons com estigui disposat l’eix, podem 

distingir dos tipus diferents. 

 

 

 

2.6.6 Agitadors planetari d’eix vertical 

Aquest tipus d’agitador te l’eix principal accionat directament pel motor, posició vertical. A ell 

es troba solidari un altre eix, també en posició vertical en disposició planetària respecte 

l’anterior. Aquest eix és accionat directament pel motor a traves de l’eix principal i gira en 

sentit oposat al que li aporta l’eix principal. 

Aquest tipus d’agitadors són especialment indicats per a la barreja de sòlids amb líquids 

2.6.7 Agitadors planetari d’eix inclinat 

La base de funcionament d’aquest tipus d’agitador és la mateixa que en el cas anterior però 

aquest cop l’eix secundari és un eix inclinat. Aquest cop, per tant, el pinyó que uneix l’eix 

principal i l’eix secundari és un reductor cònic. En general, la velocitat de gir de l’eix 

                     Figura 1.9 Agitadors amb varis arbres d’accionament. 

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 

         Figura 1.10 Agitadors amb moviment de translació i de gir en l’arbre. 

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 
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secundari és de 60 voltes per minut la velocitat de gir de l’eix central és de 5 voltes per 

minut. 

2.6.8 Agitadors de moviment ràpid 

Els agitadors de moviment ràpid es basen en l’acció de la força centrifuga per a desplaçar el 

fluid. A diferència dels anteriors agitadors, de moviment lent, no disposen d’un eix al qual 

s’uneixen pales d’agitació, perquè no disposen d’aquestes pales, sinó que a l'extrem de l’eix 

d’agitació es disposen d’hèlix o de rodets helicoïdals que permeten un moviment ascendent 

del fluid que permet la barreja dels líquids. El moviment en els agitadors ràpids són 

moviments de fluid molt més turbulent que pels agitadors lents. 

De la mateixa manera, el tanc d’agitació generalment més ample en el cas de moviments 

lents, és en aquest cas força estret i té forma similar a un tub. 

Els agitadors de moviment ràpid amb hèlix o superfícies helicoïdals en els seus extrems 

estan especialment indicats per a la formació de compostos químics diversos a partir de 

productes químics bàsics en forma líquida. Les mides d’aquests agitadors varien molt i van 

des d'un simple agitador de laboratori fins a agitadors de molta capacitat per a fàbriques de 

molta capacitat de producció. 

Destaquem també, entre aquests tipus 

d’agitadors, als agitadors tubulars centrífugs o 

l’agitador tipus pila holandesa. 

Lògicament, a tots aquest tipus de barrejadors cal 

afegir-hi tots aquelles màquines utilitzades en la 

barreja de pastes o elements molt viscosos. 

 

2.7 ESTRUCTURA GENERAL D’UN EQUIP D’AGITACIÓ 

L’estructura general d’un equip d’agitació per a la mescla entre elements líquids - líquids o 

líquids - sòlids, és generalment molt semblant i pot resumir-se en els diferents elements 

important que es disposen. 

 Sistema d’accionament, generalment composat d’un motor i d’un sistema de transmissió 

de moviment. 

                                        Figura 1.11 Agitador tubular centrífug. 

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 
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 Eixos d’agitació, són els elements que alimentats pel motor roten generalment entorn 

d’un eix central.  

 Pales o rodets d’agitació: Aquests elements són els que demanen un disseny més acurat 

degut a que són els que proporcionen al fluid un tipus de flux o un altre. En funció del flux 

desitjat s’instal·len unes pales o rodets, segons convingui. 

 Tanc d’agitació: El tanc d’agitació és generalment cilíndric ja que es tracta d’un volum de 

generació on els sistemes rotatoris d’agitació arriben de la mateixa manera a tots els 

llocs. A més el tanc d’agitació té forma arrodonida en la seva base per tal d’evitar que 

cap racó quedi sense agitació i permetre una barreja homogènia d’elements. A més, el 

tanc pot ser obert o bé tancat però és recomanable que sigui tancat per tal d’evitar la 

introducció d’elements distorsionadors de l’element produït. En alguns casos i degut a la 

pressió assolida durant el procés de mescla podria tenir lloc petites pèrdues de gasos, 

especialment en els processos que generen pressió i que necessiten que la pressió es 

mantingui al llarg del procés. 

 Sistema de calefacció: Tal i com s’ha definit anteriorment, alguns dels processos 

necessiten escalfar-se per tal que es dugui a terme. Conseqüentment es necessària la 

presència de un sistema de calefacció per a escalfar a la temperatura desitjada. 

2.7.1 Principals criteris de disseny 

Per a l’elecció d'un agitador cal donar importància a certs aspectes que determinaran 

que l’elecció sigui la correcta. Els comentaris que a continuació s’exposen han de 

permetre conèixer quines de les característiques generals ha d’incloure l’agitador. 

Els principals aspectes que hem de considerar són els següents. 
 Cal seleccionar i dissenyar les pales i els braços d’agitació adequats per al procés 

químic que volem que tingui lloc, en particular cal tenir en compte la cinètica de la 

reacció, el flux del fluid. 

 Cal que tot el fluid contingut en el tanc sigui agitat per tal que la mescla dels productes 

inicialment separats en dues fases ben diferenciades, passin a formar una única fase 

homogènia. 

 Cal tenir en compte l'economia en el disseny de l’agitador. És important destacar que la 

selecció i el disseny del sistema d’accionament estan directament relacionats amb la 

potència consumida en el moment de l’agitació. Aquesta potencia depèn directament, 
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per la seva banda i entre altres coses, de les dimensions del propi tanc d’agitació, tant 

com de les dimensions de les pales d’agitació. 

 Evitar la instal·lació de diferents tipus d’agitació en una mateixa fàbrica. Cal, doncs 

intentar que l’agitador sigui vàlid per a diferents processos productius similars. Aquest 

aspecte pot repercutir en l’angle d’inclinació de les pales i en la velocitat de gir i per tant 

és important considerar la possibilitat d’adaptació a aquests dos aspectes del disseny de 

l’agitador. Ara bé, tal i com s’ha especificat anteriorment, els processos per a la barreja 

depenen de cada procés i és difícil adequar els elements per a tots els processos. 

Tipus de pales 

Ja s’ha comentat anteriorment que el flux generat per l’element d’agitació té tres 

components ben diferenciades. Segons el tipus d’element present el flux tindrà una 

predominant d’aquestes components. Els diferents tipus d’elements d’agitació presents són 

els següents: 

 Hèlix: Conegudes per la seva aplicació en motors marins, són de flux axial i generalment 

utilitzades a alta velocitat (entre 300 i 1000 rpm) i per líquids de baixa viscositat. Per tant 

es especialment indicat per a barreja de líquids o dispersió de 

sòlids a l’interior de líquid. 

Genera un flux vertical altament 

turbulent i només aturat per la 

part superior i/o inferior del tanc. 

Malgrat que la vorticitat 

generada és relativament baixa 

es poden instal·lar plaques 

deflectores. 

 Turbina: Altrament anomenat turboagitadors són rodets de 

bomba centrífuga sense carcassa. Les plaques de les 

turbines poden ser rectes, corbes, inclinades o verticals. El 

flux que generen és violent, turbulent i ràpid degut a la 

elevada velocitat a la que giren i a les dimensions de les 

seves extremitats. Utilitzades degut a la seva adequació a 

molts problemes de mescla a diferents viscositats. 

Figura 1.12 Hèlix i Figura 1.13  Flux per agitador d’hèlix.    

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw 

                                      Figura 1.14 Turbina de pales corbes. 

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 
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 Pales d’agitació: Les pales d’agitació són els elements més comuns ja que són les que 

resolen la major part dels problemes d’agitació. Poden ser 

2 o 4, les pales contingudes en l’eix d’agitació i poden 

estar orientades o ser perfectament verticals. Són molt 

utilitzades per a problemes de barreja a baixa o molt baixa 

velocitat de rotació. No són recomanables per a barreges 

ràpides. El flux generat es radial i tangencial. Les pales 

d’agitació poden estar situades just al costat de l’eix 

d’agitació o bé separades una mica de l’eix d’agitació. 

 

 

 

 

 

 Discs d’agitació:  Els agitadors de disc radiquen en la utilització de discs molt rugosos 

situats al llarg de un eix d’agitació i que permeten crear un flux tangencial i radial degut a 

la seva rugositat i a la alta velocitat a la que giren. Són especialment indicats per a la 

producció de pintures i barnissos i en problemes de dispersió de partícules en fluid. 

 

 

 

 

 

Figura 1.15Turbina de pales planes 

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 

 

       Figura 1.16 Turbina de pales planes inclinades.                                         Figura 1.17 Flux de turbina de pales inclinades.  

Font: Operaciones unitarias en ingeniería química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill 

Figura 1.19 Flux de discs de dents de serra. 

Font: Catàleg Oliver i Batlle S.A 

 Figura 1.18 Discs d’agitació.  

Font: Operaciones unitarias en ingeniería 

química 6ena edició, Ed. Mc Graw Hill
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A partir de tots els elements anteriors es poden dissenyar i crear moltes altres menes de 

rodets o pales d’agitació que combinen o incrementen les característiques de cadascun dels 

elements explicats anteriorment. 

Estructura del sistema d’agitació 

La estructura del sistema d’agitació és també un element que hem de considerar ja que té 

diferents possibilitats. Ja s’ha comentat en apartats anteriors els diferents tipus de 

possibilitat d’equips d’agitació.  

D’aquesta manera ja cal descartar diferents possibilitats però malgrat tot, encara cal definir 

certs aspectes del sistema d’agitació. 

Un  problema que s’origina independentment de l’element d’agitació que s’utilitzi és el flux 

circulatori. Els tancs d’agitació estan dissenyats segons un models de flux molt particulars i 

per tant cal preveure i evitar el flux circulatori i la vorticitat. Les tres opcions que es disposen 

per tal d’evitar aquest flux són els següents. 

 Separar l’eix d’agitació del centre del tanc. L’inconvenient d’aquest sistema és que 

només es recomanable la seva utilització en tancs de dimensió petita. L’únic flux que 

sorgeix en aquest cas és el que es genera entre la distància del tanc i del rodet 

d’agitació. 

 Orientar l’eix d’agitació. En aquest sistema s’evita el flux circulatori però també s’afecta el 

model d’agitació general. És per tant recomanable només en tancs petits i en sistemes 

de barreja adequats a aquesta orientació de rodets. 

 Eix horitzontal i orientat. En tancs de dimensions elevades es pot utilitzar un sistema 

d’agitació horitzontal i orientat. D’aquesta manera, el flux circulatori originat és en realitat 

un flux vertical que afavoreix la mescla. 

 Plaques deflectores. Aquestes plaques deflectores són plaques posicionades en paral·lel 

al tanc generalment fixades al tanc. Aquestes plaques actuen de barrera a aquest flux 

circulatori i permet que la energia cinètica continguda en aquest moviment es converteixi 

en energia afavoridora del moviment turbulent. La dimensió d’aquestes plaques 

lògicament estan estudiades i determinades. 



BARREJADORA INDUSTRIAL DE 5000 LTS DE 
CAPACITAT PER A LA PRODUCCIÓ DE COLES INDUSTRIALS.                                                       INTRODUCCIÓ GENERAL 

  22 

 

3 POSICIONAMENT AL MERCAT 

Qualsevol màquina ha de ser dissenyada per tal que acompleixi les necessitats per les quals 

ha estat ideada. Ara bé, a part, cal que la màquina reuneixi unes certes característiques que 

la facin econòmicament viable. Per acomplir aquestes dues premisses de disseny s’ha 

realitzat en l’apartat anterior un estudi de les múltiples variants de disseny que existeixen 

però ara cal reflectir quina és la majoritària en el mercat. A partir d’aquest breu estudi de 

mercat, cal extreure dues conclusions bàsiques. 

 Quina és la tendència actual del mercat. 

 Quines son les característiques bàsiques per les quals s’han decidit les possibles 

empreses competidores. 

3.1 BREU ESTUDI DE MERCAT 

3.1.1 Moviment econòmic generat 

Tal i com s’ha comentat anteriorment en diferents ocasions, cal destacar que el sector de les 

màquines barrejadores no es concentra únicament en aquest tipus de producció. De fet, 

totes les empreses que dissenyen i fabriquen màquines barrejadores també dissenyen i 

fabriquen altres tipus de màquines de tecnologia similar. Conseqüentment la tecnologia i els 

mètodes productius poden ser aprofitables entre productes. Cal destacar que a més en 

aquest sector i en d’altres sectors, especialment en els dissenyadors de maquinària, sempre 

es particularitza la màquina per el client de tal manera que diferents elements es dissenyen i 

fabriquen únicament per la màquina. 

Com a exemple de la amplitud de sectors on la empreses fabricants de maquinària tenen 

productes en funcionament, a continuació es mostren alguns d’aquestes indústries.  

 Fabricació de coles i gelatines. 

Fabricació de pintures, vernissos i laques, fabricació de tintes d’impremta, fabricació d’olis i 

greixos, sector farmacèutic, sector cosmètic 

A més del que s’ha comentat anteriorment, cal destacar que els clients d’aquestes empreses 

fabricants de maquinària té una clientela potencial molt gran ja que a Catalunya es detecten 

almenys 30 fabricants i comercials de coles per a tots tipus (coles sector empaquetat, sector 

adhesiu, sector tèxtil, sector constructor, sector automació etc..). La dades econòmiques 

dels clients i el volum i tipus de  producció son diferents per a cada cas i per tant cal tenir 
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adequat els productes a les necessitats dels clients. A més, la llista de referència d’aquestes 

empreses són generalment molt llarga que mostra la llarga llista de clients potencials 

d’aquestes empreses. 

Arrel de tot el que s’ha comentat anteriorment, el volum de negoci és molt elevat ja que el 

numero de productes s’ha d’adequar al tipus i numero de clients. La conclusió principal que 

s’extreu és que les empreses productores no tenen sistemes productius de sèrie de tirades 

elevades sinó que moltes vegades realitzen les peces especials només pel clients 

específics. 

3.1.2 Característiques generals de les empreses 

Les empreses que es dediquen al disseny, construcció i instal·lació de màquines 

barrejadores són empreses que no només es dediquen a aquest tipus de producte sinó que 

el seu rang de producte és de més abast. De fet, totes elles tenen una gamma de producte 

per a cada tipus de sector client. Molts dels elements utilitzats en una màquina poden ser 

utilitzats perfectament en alguna altra màquina de la gamma. D’aquest fet podem extreure 

dues conclusions ben clares. 

 Malgrat que el que es proposa és el disseny d’un únic tipus de màquina, es considera 

que aquesta esta dissenyada com si formés part del catàleg d’una empresa com la 

explicada directament. Conseqüentment la sèrie de fabricació quedarà definida com si es 

tractes d’aquesta manera.  

 Com es tracta amb tecnologia d’evolució relativament limitada, el disseny resta actual 

mentre els processos de fabricació es mantinguin vàlids. 

El disseny de la màquina ha de seguir els criteris establerts en el mercat actual de tal 

manera que es puguin aprofitar molts dels elements que es disposen en aquesta màquina 

en altres màquines per altres clients. 

3.2 REQUERIMENTS DE LA BARREJADORA 

Per tal de dissenyar la màquina cal tenir en compte una sèrie de requeriments de la màquina 

i que la empresa client, en aquest cas una empresa que es dedica a la fabricació de coles 

industrials transmet a traves dels seus enginyers químics.  

La màquina ha de tenir els següents requeriments: (Les característiques de les coles a 

produir son les especificades en apartat anteriors) 
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 El flux necessari per a la barreja ha de ser radial i lleugerament axial. Cal evitar la 

component rotacional i axial. La component rotacional cal ser evitada. La vorticitat del 

flux generat ha de ser grau mig.  

 Les velocitats de gir especificades en les fitxes de fabricació de les coles són les 

necessàries per a dur a terme el procés. Per tant, la velocitat de gir ha de poder variar 

contínuament i poder-se pilotar automàticament. 

 La mescla s’ha de poder produir en un rang de temperatures entre temperatura  

 Per qüestions de producció, de control d’estocs, d’emmagatzematge i de logística la 

capacitat de la màquina ha de ser entorn de 5000 litres de capacitat. 

 La màquina ha de ser capaç d’adaptar-se a futurs requeriments productius com ara 

variacions de la temperatura de funcionament, variació de les velocitats de gir etc. 

3.2.1 Tipus de coles a fabricar 

La màquina barrejadora estarà especialment indicada per a la fabricació de tres tipus de 

coles diferents que la nostra empresa client ens especifica clarament. 

Cola 1: La densitat final de la cola serà de 1560 kg/m3 i la viscositat és de 55000 mPas. 

Cola 2: La densitat final de la cola serà de 1250 kg/m3 i la viscositat és de 54000 mPas. 

Cola 3: La densitat final de la cola serà de 1130 kg/m3 i la viscositat és de 13000 mPas. 

3.3 ESPECIFICACIONS DE LA BARREJADORA 

A partir del que s’ha explicat anteriorment, cal definir la estructura d’una barrejadora a partir 

de les necessitats definides pels enginyers químics per a la realització de les coles 

industrials.  

Conseqüentment, a partir dels requeriments de l’apartat anterior i que a continuació es 

reprodueixen, cal establir les conclusions oportunes del disseny de la màquina.   

Les característiques de les coles a produir son les especificades en apartat anteriors. 

Inicialment la màquina estarà dissenyada per a la fabricació de tres tipus de coles. Segons 

la planificació de la producció de la empresa client, únicament es fabricarà aquests tres tipus 

de cola al llarg de la vida de la màquina. Per tant, inicialment la màquina estarà dissenyada i 

fabricada per poder realitzar el procés de fabricació de les tres coles ja sigui en velocitat de 

rotació i en temperatura de fluid. 

 El flux necessari per a la barreja ha de ser radial i lleugerament axial. Cal evitar la 

component rotacional i axial. La vorticitat del flux generat ha de ser grau mig. 



BARREJADORA INDUSTRIAL DE 5000 LTS DE 
CAPACITAT PER A LA PRODUCCIÓ DE COLES INDUSTRIALS.                                                       INTRODUCCIÓ GENERAL 

  25 

 

 Com que la vorticitat ha de ser grau mig cal evitar les turbines i les hèlix ja que ambdós 

son generadores de flux de alta vorticitat. De la mateixa manera, cal evitar els discs 

d’agitació que no estan indicats per a la fabricació de coles industrials. Per tant, els 

elements necessaris per a realitzar la mescla serà les pales d’agitació generadores de 

flux radial i rotacional però que originin una lleu component axial.  

Per tal d’evitar la component rotacional, s’evitarà la posició horitzontal de l’eix i la posició no 

centrada de l’eix. Conseqüentment, s’instal·laran plaques deflectores de corrent. 

 Les velocitats de gir especificades en les fitxes de fabricació de les coles són les 

necessàries per a dur a terme el procés. Per tant, la velocitat de gir ha de poder variar 

contínuament i poder-se pilotar automàticament. 

Cal establir un sistema de variació de velocitat en continu i amb capacitat de ser controlat de 

manera automàtica i amb capacitat de variar de manera ràpida per un operari. 

 La mescla s’ha de poder produir en un rang de temperatures entre temperatura ambient 

(20 ºC) i una temperatura elevada de 90 ºC. 

A partir d’aquest requeriment cal establir entorn del tanc, un sistema de control de 

temperatura que sigui capaç d’assolir les temperatures esmentades anteriorment. 

 Per qüestions de producció, de control d’stocks, d’emmagatzematge i de logística la 

capacitat de la màquina ha de ser entorn de 5000 litres de capacitat. 

Degut a la necessitat de disposar d’un tanc de 5000 litres de capacitat, cal establir i 

replantejar algunes de les conclusions assolides anteriorment. Entre aquestes, les següents: 

 El tanc on es produirà la mescla ha de tenir una capacitat efectiva de 5000 litres. Les 

dimensions totals del tanc hauran de permetre aquesta capacitat. El sistema d’agitació 

no contindrà  només una pala d’agitació sinó que contindrà diferents pales posicionades 

de manera regular al llarg de l’eix d’agitació.  

 Degut a la necessària capacitat de 5000 litres es pot plantejar falta homogeneïtat del 

producte en una component alçada. Cal establir doncs, que algunes de les pales 

d’agitació tinguin una component axial per tal d’afavorir l’intercanvi de matèria entre 

plans de diferents alçades. Les pales seran doncs pales amb un cert angle d’orientació. 

A més al tractar-se de un tanc de 5000 litres, l’efecte dels pesos de les partícules que 

s’introdueixen pren una especial rellevància ja que el seu efecte pot afavorir la falta 

d’homogeneïtat. 
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 Degut a la capacitat de 5000 litres el problema del flux rotacional també pren una 

especial rellevància ja que no solament cal evitat aquest tipus de flux sinó que també el 

perill que es creï falta de homogeneïtat del producte en una mateixa alçada del tanc i 

que la massa així creada giri entorn de l’eix d’agitació de manera uniforme sense 

produir-se intercanvi entre capes i per tant que la mescla no es realitzi. Per aquest motiu 

el sistema de trenca-corrents no solament ha d’evitar el flux rotacional sinó que ell mateix 

ha de ser creador de flux rotacional i promoure d’aquesta manera l’intercanvi entre les 

diferents alçades del tanc. Aquesta necessitat condueix a establir un sistema secundari 

d’agitació. Aquest sistema secundari d’agitació evitarà la creació de corrents rotacionals 

de manera activa per tal d’evitar falta de homogeneïtat. El gir d’aquest sistema d’agitació 

secundari serà conseqüentment a l’inrevés del sistema d’agitació principal. 

 Degut a la necessitat de 5000 litres de capacitat és necessària la presencia uniforme de 

les pales d’agitació a l’interior del tanc. A tal efecte, les pales d’agitació unides a l’eix 

d’agitació principal, haurien de ser molt llargues per tal d’assolir un radi suficient per tal 

de deixar zones sense flux. A tal efecte, i aprofitant la necessitat de un sistema d’agitació 

secundari, les pales planes es contindran en aquest sistema secundari d’agitació i la 

distribució de les pales serà mes uniforme.  

 La màquina ha de ser capaç d’adaptar-se a futurs requeriments productius com ara 

variacions de la temperatura de funcionament, variació de les velocitats de gir etc. 

Malgrat que la màquina estigui especialment dissenyada per a producció dels tres tipus de 

coles especificats, cal que la màquina contempli la possible adequació a altres possibilitats 

de producció. D’aquesta manera, sense variar cap dels elements, es podran assolir 

temperatures més elevades i també es podran assolir altres velocitats de rotació. De la 

mateixa manera, els eixos de rotació seran fàcilment desmuntables inclòs parcialment (per si 

en un futur es planteja la necessitat de produir quantitats menors)  i substituïbles (en el cas 

que es produeixen avaries) . 

3.3.1 Estructura del sistema d’agitació 

Sistema d’agitació central 

El sistema d’agitació que s’utilitzarà serà un sistema d’agitació amb eix central al qual 

s’uniran les pales planes d’agitació. La distribució d’aquestes pales serà les següents.  

• Nombre de pales planes: El sistema d’agitació principal no disposa de un sistema de 
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pales planes ja que la finalitat del mateix és generar flux vertical. 

• Nombre de pales orientades: El nombre de pales inclinades és 8 i son situades de dos 

en dos en diferents alçades. 

• Angle d’orientació de pales: L’angle d’orientació de les pales és de 50º per tal de 

generar en el mateix grau velocitat en el pla vertical. 

• Distància de separació entre pales: 370 mm en la part superior de les pales. Les pales 

es troben posicionades dos a dos, les dues superiors i les dues inferiors. 

• Unió entre pales i eix d’agitació: Unions cargolades i unions soldades 

Amb aquesta distribució s’assolirà que: 

• La vorticitat desitjada pels enginyers químics s’assolirà per les pales planes i la 

homogeneïtat està garantida  amb les pales planes orientades. 

• Simplificació i facilitat per adaptació a canvis ja que la unió cargolada es fàcilment 

desmuntable i per tant la posició de les pales es podrà variar en alçada segons els 

requeriments. 

Sistema d’agitació secundari 

A partir dels requeriments establerts, es veu necessària la presència de un sistema de 

trenca-corrents actiu. Conseqüentment, el sistema d’agitació secundari girarà entorn del 

mateix eix que el sistema d’agitació principal i a més, a una velocitat rotació menor. 

Aprofitant aquest fet es planteja la possibilitat de que aquest sistema d’agitació contingui 

pales planes que en cas de que no existís aquest sistema secundari, es veurien forçades a 

contenir-se en el sistema principal. Aquestes pales actuaran de fet com a plaques 

trencadores de corrents al llarg de tot el tanc. Aquestes plaques permeten que el flux 

ascendent generat per pales orientades del sistema principal s’orienti en flux radial i 

tangencial per les pales perpendiculars. D’aquesta manera es genera un flux altament 

turbulent que afavoreix al mescla. 

La composició del sistema secundari d’agitació serà com segueix: 

• Un cilindre rotatori entorn un eix central de rotació, la forma del qual és exactament 

igual a la forma del tanc de mescla. 

• 6 pales planes posicionades entre pales planes del tanc principal. 

• Separació entre pales planes 470 mm per a les pales de la zona central. 
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4 DISSENY DELS PRINCIPALS ÒRGANS DE LA MÀQUINA 

4.1 ESPECIFICACIONS DELS ÒRGANS DE TRANSLACIÓ 

Realitzar l’estudi dels òrgans de translació consisteix a estudiar les diferents possibilitats 

d’òrgans de translació i escollir la opció que millor s’adapti a les nostres necessitats. Ara bé, 

per tal de conèixer les nostres necessitats cal establir-les prèviament. 

 En una màquina, les necessitats dels òrgans motors, s’expressen pels esforços resistents 

que aquesta ha de fer front per a realitzar la seva funció productiva.  

A continuació es procedeix a realitzar una presentació del mètode utilitzat pel càlcul dels 

esforços resistents i es realitza el càlcul. 

4.1.1 Introducció 

Conèixer la resistència que ofereix el fluid al moviment de les pales agitadores és la base 

fonamental de l’elecció, disseny i dimensionament dels elements d’accionament així com 

dels elements que permeten realitzar d’una manera correcta i fiable la funció per la qual han 

estat dissenyats, com ara els dos sistemes d’agitació. A més altres elements no directament 

relacionats amb la funció productiva de la màquina, en particular, els elements constructius, 

depenen també dels esforços resistents. 

Pel càlcul d’agitadors i dels seus elements disposem de dues teories fonamentals que 

provenen de dues branques de la ciència ben diferenciades. Totes dues per separat i la 

combinació de les dues, permeten arribar a un resultat suficientment correcte per tal de 

dimensionar els eixos i pales d’agitació, així com de permetre una selecció eficaç del motor 

d’accionament. Les dues branques són la mecànica de fluids i l'enginyeria química. 

Al tractar-se la barrejadora d’una màquina generalment utilitzada en la indústria química, 

l’enginyeria química s’ha dedicat a estudiar experimentalment la potència consumida en un 

fluid quan està sotmès a agitació i/o mescla. Cal destacar que l’enginyeria química, en 

general, i les publicacions que estudien aquest problema, en particular, no demostren tenir 

un estudi teòric profundament desenvolupat sinó que els seus càlculs depenen sempre 

d’estudis experimentals efectuats en models generalment utilitzats en els processos 
químics. Cal destacar, però, que en cap cas l’enginyeria química pretén estudiar els parells 

resistents i únicament se centra en l’estudi de la potència consumida pel fluid. 
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Per altra banda, la mecànica de fluids ens permet a partir de diferents teories 

desenvolupades, calcular l’esforç al que està sotmès un cos quan està submergit en un fluid 

que es mou entorn d’aquest cos. Cal destacar que els enunciats exclusivament teòrics són 

de difícil aplicació ja que en general obliguen a conèixer unes característiques del flux del 

fluid entorn del sòlid del qual estem estudiant els esforços. El coneixement d’aquestes dades 

passen per l’anàlisi d’un model a escala de la nostra màquina o bé per l’estudi de les dades 

necessàries en un prototip de la mateixa. Com que no disposem ni d’una cosa ni de l’altre, 

no només en aquest cas sinó en general, cap projectista de màquines d’aquest tipus, la 

mecànica de fluids ha desenvolupat una teoria a partir de l’observació experimental, donant 

resultats  sempre aplicables. 

A continuació es pretén mostrar les bases de càlcul per tal de conèixer els esforços als que 

estan sotmesos els cossos submergits en la cola base aigua. Els càlculs desenvolupats 

permetran calcular el sistema d’accionament i tots els elements de la màquina. Cal destacar, 

que per tal de calcular els esforços i la potència consumida per a la màquina, cal conèixer 

diferents aspectes del sistema d’agitació. En particular, cal haver decidit prèviament l’angle 
d’inclinació les pales, la disposició d’aquestes en la nostra màquina i les seves 
dimensions. Generalment, el disseny del sistema d’agitació no depèn de les 

característiques mecàniques dels elements sinó que depenen de la turbulència i de l’agitació 

que es vulgui crear en el recipient per tal d’assolir el grau de mescla requerit en aquest 

procés.  

Tal i com recullen les especificacions de la barrejadora, el sistema d’agitació està composat 

de dos elements ben diferenciats. Per una banda, les pales d’agitació principals i per una 

altra banda, les pales d’agitació secundàries o altrament anomenades, pales de contra-

rotació. Cadascun d’aquests elements s'ha d’estudiar i dimensionar per tal de suportar els 

esforços als quals estan sotmesos. 

4.1.2 Mètode de càlcul dels esforços 

Per tal de calcular els esforços en les pales d’agitació, tal i com hem comentat anteriorment, 

utilitzarem les teories desenvolupades per la mecànica de fluids. En particular hem d’utilitzar 

tots els enunciats que es desprenen de la resistència fluidodinàmica dels cossos. A 

continuació es descriuran els elements de les diferents teories que ens permetran entendre 

el càlcul dels esforços que genera un fluid en moviment entorn d’un sòlid. 
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Resistència fluidodinàmica dels cossos 

La resistència fluidodinàmica dels cossos és aquella resistència que reben els cossos pel fet 

d’estar submergits en un fluid que es mou relativament a ell. Aquesta resistència té 

essencialment dues components ben diferenciades. 

 La resistència fluidodinàmica de fricció. 

És la resultant de les tensions de tall sobre les superfícies del cos en contacte amb el 

corrent. En general, els fluids en contacte amb el sòlid tendeixen a adherir-se al sòlid, 

redueixen la seva velocitat inicial entorn del sòlid, creant així una força de fricció sobre el 

sòlid sobre el que s’adhereixen. 

 La resistència fluidodinàmica de pressió. 

És la resultant de les pressions que actuen sobre tot el cos. La resistència de pressió també 

se l’anomena resistència de forma i aquesta darrera definició permet comprendre de millor 

manera quina és la seva funció. En efecte, la resistència de pressió és que el sòlid crea per 

la seva forma, independentment del frec que es creï en la seva superfície. 

La suma de les dues resistències expressades anteriorment defineixen la resistència total. 

La importància d’aquests dos factors en la resistència total del cos submergit, respon 

directament a la teoria de la capa límit i al despreniment de les línies de corrent del cos. 

Com aquestes dues resistències tenen dos comportaments diferents en funció del cos, és 

necessari destacar que les components de la resistència fluidodinàmica total del cos 

depenen també de la forma d’aquest. A més, en funció del tipus de cos podem veure quina 

de les dues components anteriors és més important en cada cas. 

Esferes: Resistència superficial despreciable enfront de la resistència de forma. 

Cilindres: Resistència superficial despreciable enfront de la resistència de forma. 

Discos i plaques perpendiculars al flux: Resistència superficial igual a 0. 

Plaques primes paral·leles al flux: Resistència de pressió molt despreciable enfront de la 

resistència superficial. 

D’aquesta manera, la resistència fluidodinàmica de fricció, és la principal component de la 

resistència en el cas de cossos plans o curvilinis en moviment relatiu paral·lel al fluid i la 

resistència de pressió, és la principal dels components per a cossos amb superfícies corbes. 

Saben que la força neta exercida sobre un cos pel corrent que l’envolta es calcula integrant 

el camp de pressions i de tensions tallants al llarg de tota la superfície del cos. D’aquesta 

manera, l’expressió d’aquesta força és la següent: 
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Aquesta força és divideix en dos segons les seves components. D’aquesta manera es 

facilita el càlcul dels esforços. Així, es considera que la component d’aquesta força en la 

direcció del moviment del corrent no pertorbat rep el nom de resistència fluidodinàmica o 

d’arrossegament i la component d’aquesta força en la direcció perpendicular del moviment 

rep el nom de força de sustentació fluidodinàmica.  

Les expressions de cadascuna de les components anteriorment esmentades són 

respectivament les següents: 

 

 

On, 

D és l’arrossagament i  L és la sustentació 

Les dues equacions anteriors són útils pel càlcul de les forces de resistència i de sustentació 

en el cas que la distribució de pressions i de tensions tallants sigui coneguda. En general, 

aquesta distribució de pressió i d’esforç tallant, o bé no són conegudes o bé es té un 
coneixement parcial, essencialment empíric. D’aquesta manera, com que en la elaboració 

d’aquest projecte no es té coneixement de la distribució de les tensions tallants, ni de les 

distribucions de pressió, no podem utilitzar les expressions anteriors pel càlcul dels esforços 

en les pales d’agitació. 

Aquest problema no és un problema únic d’aquestes màquines sinó que és molt comú en 

l’enginyeria ja que en general, s’està més interessat en el coneixement d’aquestes forces 

que en les distribucions de pressió i dels esforços tallants, més adequades a nivell didàctic i 

nivell teòric però no gaire útils a nivell d’aplicació. 

Equació de Bernouilli i flux potencial 

Tal i com hem comentat en l’apartat anterior, és important conèixer la distribució de 

pressions i de tensions tallants en el sòlid submergit. En l’apartat anterior, també hem 

(Eq. 3.1) 

(Eq. 3.3) (Eq. 3.2) 
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comprovat que segons el tipus de sòlid una de les components és predominant respecte de 

l’altre. És per aquests casos que s’ha desenvolupat tota la teoria del flux potencial. 

La teoria del flux potencial pretén determinar a partir d’unes expressions matemàtiques les 

línies de corrent del fluid entorn del cos. D’aquesta manera, es pot conèixer la velocitat del 

fluid entorn de qualsevol punt del cos i en particular en els punts de xoc del fluid amb el  cos 

i superfícies del cos. Aquesta teoria és útil en el cas que es combini amb l'equació de 

Bernouilli ja que aquesta equació relaciona dos estats del fluid i coneixent un estat particular 

del fluid (per exemple per flux potencial) podem conèixer l’estat del fluid en un altre punt que 

ens interessi particularment. 

 

On,  

V és la velocitat del fluid, P és la pressió del fluid, h  és l’alçada manomètrica. 

Tal i com podem veure, coneixent la velocitat entre dos punts diferents i la pressió en un sol 

punt, podem treure resultats del valor de la pressió i d’aquesta manera ja és possible 

integrar el camp de pressions per tal d’obtenir la força. Ara bé, la utilització del flux potencial 

i la seva combinació amb la equació de Bernouilli exigeix la realització de suposicions i 

càlculs extremadament llargs. 

Els coeficients de resistència i sustentació 

Per tal de solucionar el desconeixement de les línies de corrents, la mecànica de fluid ha 

desenvolupat un mètode de càlcul dels esforços a partir d’observacions experimentals. 

D’aquesta manera, es presenten els anomenats coeficients adimensionals: coeficient de 

resistència fluidodinàmica CD i coeficient de sustentació CL. 

L’expressió d’aquest dos coeficients és la següent: 

 

On, 

D, és la força de resistència o d’arrossegament, L és la força de sustentació, ϕ,  és la 

densitat del fluid, U∞,  és la velocitat del fluid relativa al sòlid en el corrent no pertorbat que 

s'hi apropa, A, és l’àrea d’una superfície de referència.  

(Eq. 3.4) 

(Eq. 3.5) 
(Eq. 3.6) 



BARREJADORA INDUSTRIAL DE 5000 LTS DE     
CAPACITAT PER A LA PRODUCCIÓ DE COLES INDUSTRIALS                                     DISSENY ÒRGANS DE LA MÀQUINA 

  33 

 

Cal destacar que la superfície de referència del sòlid submergit admet diverses definicions. 

Les dues més freqüents són l’àrea frontal (la que es veuria segons la direcció del corrent no 

pertorbat) o bé l’àrea projectada segons la direcció perpendicular al corrent.   

En general, aquest dos coeficients per a un cos de forma donada immergit en un corrent 

bidimensional estacionari són funcions dels paràmetres adimensionals primaris. És a dir, 

CD(α, Re,M,W, Fr) i CL( α, Re,M,W, Fr). 

Ara bé, si el fluid es considera incompressible, els efectes de tensió superficial són 

negligibles i aleshores, els coeficients anteriors només depenen de l’angle d’atac (α) i del 

número de Reynolds. Considerant que les coles produïdes son en base aigua es considera 

la cola un fluid incompressible. 

L’angle d’atac és l’angle utilitzat per a superfícies planes i perfils d’ala que es defineix com la 

inclinació relativa entre el sòlid i les línies de corrent del fluid. 

Un cop vista tota la metodologia pel càlcul dels esforços, el que s’ha de fer és recórrer a les 

taules de dinàmica de fluids per tal de trobar els coeficients esmentats anteriorment per a les 

diferents formes presents en els dos sistemes d’agitació.  

Tal i com podem comprovar en els plànols adjunts, el sistema d’agitació de la barrejadora 

està composat per un sistema d’agitació de pales centrals, amb un angle d’inclinació de 50º i 

un sistema d’agitació d'àncora. Aquest sistema d’agitació d’àncora cilíndrica té unides una 

sèrie de pales perpendiculars utilitzades com a trenca-corrents. Per calcular els esforços en 

el sistema d’agitació complert cal conèixer els coeficients esmentats anteriorment per a les 

diferents configuracions. 

A continuació, es descriu el procediment d’obtenció dels diferents coeficients per als tres 

tipus de cossos que es disposen en el sistema d’agitació d’àncora. 

4.1.2.1.1 Placa perpendicular al corrent 

Els coeficients de resistència i de sustentació per a plaques perpendiculars al corrent són 

fàcils d’obtenir ja que els gràfics estan continguts en qualsevol llibre que tracti de la 

resistència fluidodinàmica de cossos submergits en fluids. Ara bé, normalment aquestes 

dades només estan disponibles si es coneix el número de. A continuació es detalla el 

mètode d’obtenció dels coeficients així com una breu explicació del valor d’aquest coeficient. 
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Coeficient de resistència fluidodinàmica, CD. 

El coeficient de resistència d’una placa plana perpendicular al corrent, és lògicament diferent 

de 0 i a més té el valor màxim de totes les possibles orientacions de les plaques planes. En 

efecte, podríem considerar que la placa plana perpendicular al corrent, és una placa plana 

amb una orientació de 90º. En aquest cas, la resistència es crea per l’estancament (velocitat 

del fluid igual a 0) que es produeix  en la cara frontal del sòlid i seguint l’equació de Bernoulli 

es crea una sobrepressió en la primera cara del sòlid i una depressió en la cara posterior, 

creant una força contrària al moviment.  

En general aquest coeficient pot variar molt el seu valor depenent del número de Re i 

d’aquesta manera caldrà calcular el Re per a cada cas per tal de conèixer exactament el 

valor de CD. 

El valor de CD es pot obtenir a partir de les dades presents en la bibliografia. Aquest valor és 

depenent del valor de Reynolds  [Brun i Martinot Lagarde, 1980, p 566). 

Aquesta publicació separa tres diferents valors de CD en funció de Re. 

 Si Re < 0,2 aleshores . 

 

 Si  0,2 < Re < 1000 aleshores CD = 0,87. 

 Si Re >1000, el valor de CD resta constant a 2. Aquesta darrera és coincident amb les 

dades aportades per altres publicacions. 

Cal tenir en compte dos aspectes importants en el càlcul del valor de CD: 

Segons indica el llibre esmentat anteriorment, la placa hauria de ser una placa infinita i 

l’experiència mostra que no sempre una placa infinita i una placa de dimensions limitades, 

tenen el mateix CD. S’admetran aquests càlculs, malgrat que la placa que s’ha de considerar 

en el càlcul dels esforços és una placa de dimensions limitades.  

Per tal de calcular el valor de Re cal prendre com  a dimensió rellevant de la placa que en 

aquest cas s’ha considerat l’alçada d’aquesta. 

A continuació calculem el valor de Re per a cadascuna de les coles que hem de tenir en 

consideració. 

Recordem la definició de Re. 

μ
ρ Dv ⋅⋅

=Re

(Eq. 3.7) 

(Eq. 3.8) 
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On,  

ϕ és la densitat del fluid, μ és la viscositat del fluid, D és l’alçada de la placa, v és la velocitat 

relativa entre fluid i sòlid. 

A continuació es passa a calcular en cada cas i per cada tipus de cola, el Re corresponent a 

la placa perpendicular superior i la placa perpendicular inferior definits aquí com Re1 i Re2.  

Cola 1: Sistema d’agitació girant a 1,57 s-1 , densitat de 1560 kg.m-3 i viscositat de 55000m 

Pa.s. 

 

 

Nota: S’ha considerat el radi mig  en cada cas i respectivament 587,5 mm i 400 mm. 

Cola 2: Sistema d’agitació girant a 1,83 s-1, densitat de 1250 kg.m-3 i viscositat de 54000m 

Pa.s.  

  

Cola 3: Sistema d’agitació girant a 1,01 s-1, densitat de 1150 kg.m-3 i viscositat de 1300m 

Pa.s. 

 

 

 

Tal i com es pot comprovar, el valor de CD en qualsevol cas serà 0,87. 

Coeficient de sustentació, CL. 
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(Eq. 3.9) 

(Eq. 3.11) 

(Eq. 3.10) 

(Eq. 3.12) 

(Eq. 3.13) 

(Eq. 3.14) 
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La sustentació es crea en general per una diferència en la velocitat del fluid en la cara 

superior del cos i la cara inferior. Seguint l’equació de Bernouilli, aquesta diferència de 

velocitat suposa una pressió superior en la cara on el fluid es mou més lentament. En 

general, els perfils aerodinàmics es creen de manera que el fluid es mogui més lentament en 

la cara inferior, generant així una sobrepressió en la cara inferior que provoca la sustentació. 

Seguint les explicacions acabades de fer, s’entén que en el cas d'una placa plana 

perpendicular al corrent, la sustentació és igual a 0 per dos motius principals: 

No es crea diferència de pressió entre el gruix superior i el gruix inferior. 

En el cas que creessin diferències de pressió, les superfícies sobre les quals aplicar 

aquestes diferències de pressió serien molt petites i per tant, la força sustentadora es pot 

considerar 0. 

Placa plana orientada a 50º 

Per a l’obtenció del coeficient de sustentació i del coeficient de resistència d’una placa 

orientada cal buscar a les taules de dinàmica de fluids i en particular als llibres de text que 

tracten de la resistència fluidodinàmica dels cossos. Cal destacar, però que l'obtenció 

d’aquests coeficients no ha estat una tasca especialment fàcil pel fet que pocs llibres 
consideren entre les seves tabulacions, la d’una placa orientada. De totes maneres Blevins 

(1992, p 322 ) tabula els dos valors dels coeficients anteriors per a diferents angles.  

4.1.2.1.2 Coeficient de resistència fluidodinàmica i coeficient de 

sustentació. 

La font esmentada, no indica una dependència del valor de CD en funció de Re. D’aquesta 

manera, considerarem que el valor de CD serà independent de Re. Tanmateix, el valor de CD 

depèn de l’angle d’inclinació. 

Si θ < 8º  aleshores CN =2·π·tan θ. 

Si θ > 12º  aleshores CN =(0.222+0.283 /sin θ)-1. 

CL=CN cos θ i CD= CN sin θ 

Així doncs, desprès de les condicions  vistes anteriorment, el valor de CD serà 1,3 i el valor 

de CL serà doncs 1,1  ja que la placa té una orientació de 50º. 

(Eq. 3.15) 

(Eq. 3.16) 

(Eq. 3.17) 



BARREJADORA INDUSTRIAL DE 5000 LTS DE     
CAPACITAT PER A LA PRODUCCIÓ DE COLES INDUSTRIALS                                     DISSENY ÒRGANS DE LA MÀQUINA 

  37 

 

Cilindre 

En general, els coeficients de resistència per a formes cilíndriques estan perfectament 

recollits en gràfics que donen el valor de CD per cilindres en funció del número de Re. La 

lectura d’aquests valors en els gràfics [Giles,1994, p 263] ens permetrà conèixer els valors 

de CD pels cilindres. 

Cal considerar que a diferència del que passava en els dos casos anteriors, el valor de CD 

varia en funció de RE. A més, el gràfic esmentat anteriorment, mostra valors de CD per a 

cilindres en funció de les dimensions entre llargada / diàmetre. 

 De la mateixa manera, analitzant el sistema d’agitació de tipus àncora, podem comprovar 

que en la part inferior hi ha un cilindre orientat segons la forma del tanc d’agitació.  

Definirem el cilindre superior com el cilindre llarg i vertical i cilindre inferior al cilindre curt i 

orientat. Aquesta definició només serveix a efectes de comprensió, ja que lògicament, els 

cilindres són solidaris. 

Degut a les condicions de cadascun d’ells i en particular a la diferència entre velocitat 

relativa entre fluid i sòlid dels dos cilindres separarem el càlcul dels esforços entre els dos 

cilindres i caldrà buscar el coeficient de resistència fluidodinàmica de cadascun d’ells. 

4.1.2.1.3 Coeficient de resistència fluidodinàmica, CD. 

Ja que el valor de CD depèn del valor de Re, aleshores, caldrà calcular en cada cas el valor 

de Re. Aquest valor depèn de la viscositat i de la densitat del fluid. A més, Re depèn de la 

velocitat i en el cas d’un sistema d’agitació, el valor de la velocitat relativa entre fluid i sòlid, 

varia en el mateix sòlid ja que el sòlid gira entorn d’un eix al qual no pertany. És per això que 

la velocitat que es considerarà en el càlcul de Re serà el valor de la velocitat mitja. 

El cilindre superior té 100 mm de diàmetre i una llargada de 1880 mm. Malgrat no ésser un 

cilindre idealment infinit, considerarem que efectivament es tracta d'un cilindre infinit, ja que 

en definitiva s’hi assembla degut a les dimensions del cilindre.  

A partir de la equació 3.7, es passa a calcular en cada cas i per cada tipus de cola, el Re 

corresponent al “cilindre superior” i “cilindre inferior”, definits aquí com a Re1 i Re2. De la 

mateixa manera que pel cas de les plaques, s’ha definit un radi mig, s’ha de definir un radi 

mig pels cilindres que en cada cas són 850mm i 550mm.  
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Cola 1: Sistema d’agitació girant a 1,57 s-1 , densitat de 1560 kg.m-3 i viscositat de 55000m 

Pa.s. 

 

Que considerant un cilindre infinit i per lectura en el gràfic resulta un CD de 4.7 

Que considerant un cilindre amb una relació entre llargada/amplada de 5 resulta un CD 

de 3,9. 

Cola 2:Sistema d’agitació girant a 1,83 s-1, densitat de 1250 kg.m-3 i viscositat de 54000m 

Pa.s.  

 

 

Que considerant un cilindre infinit resulta un CD de 4,8. 

 

 

Que considerant un cilindre amb una relació entre llargada/amplada de 5 resulta un CD de 

4,0 

Cola 3: Sistema d’agitació girant a 1,047 s-1, densitat de 1150 kg.m-3 i viscositat de 

1300m Pa.s. 

 

Que considerant un cilindre infinit resulta un CD de 1,5 
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(Eq. 3.18) 

(Eq. 3.19) 

(Eq. 3.20) 

(Eq. 3.21) 

(Eq. 3.22) 

(Eq. 3.23) 
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Que considerant un cilindre amb una relació entre llargada/amplada de 5 resulta un CD de 

1,1 

4.1.2.1.4 Coeficient de sustentació, CL. 

El coeficient de sustentació, per tot cilindre és sempre igual a 0 al tractar-se d’un cos 

simètric, on no poden existir diferències de velocitat entre les dues cares del cilindre. No es 
genera, per tant, cap tipus de sobrepressió en cap cara del cilindre i no es generen, per tant, 

cap mena d’esforç de sustentació i per tant CL= 0. 

4.1.3 CÀLCUL D’ESFORÇOS 

A (3.5) i (3.6), s’ha vist que la densitat i velocitat del fluid juguen un paper determinant pel 

càlcul d’esforços. Degut a aquest fet, s’han tingut en consideració dos aspectes importants. 

És lògic pensar que al llarg del procés de fabricació de les coles, les condicions d’aquestes 

varien. Ara bé, considerant que totes les coles parteixen d’un estat inicial d’aigua i totes elles 

tenen una ρ superior al final del procés, i que els esforços són funció directa de la densitat, 

es considera que els esforços màxims tenen lloc al final del procés de fabricació. A més 

degut que el procés final de fabricació té lloc durant un temps suficient per a considerar que 

el motor esta sotmès a  un escalfament continu, equilibrat i homogeni. Aquest esforç 

calculat serà el que es tindrà en compte a efectes de selecció del motor. 

Tenint en compte les diferents condicions de les coles, per tal de calcular els esforços 

haurem de considerar el càlcul de les forces resistents d’un mateix sòlid per a les tres coles 

diferents. A més, sabent que totes les coles es fan en base aigua, considerarem que les 

màximes densitats i viscositats tindran lloc al final del procés de fabricació ja que en tots els 

casos les densitats del fluid final són superiors a la del fluid inicial. 

Tal i com hem vist en les fórmules que s’han mostrat anteriorment, les forces que crea el 

fluid en moviment sobre el sòlid depenen de la velocitat en la que el fluid afronta el sòlid.  

Com que el nostre sistema d’agitació és un sistema rotatori, la velocitat amb la que el fluid 

incideix en el sòlid varia en funció del radi de la pala. D’aquesta manera, per tal de realitzar 

un càlcul més correcte, s’hauran  de considerar equacions diferencials tant en el càlcul de 

l’àrea com per la força exercida per la pala d’agitació. 
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El procediment utilitzat per a realitzar el càlcul per cada tipus d’element passa per les 

diferents etapes que a continuació es presenten i que estan desenvolupades en els 

annexos. 

A l’intentar descriure un procediment de càlcul més exacte, s’utilitza una equació diferencial. 

A tal efecte, cal establir un càlcul diferencial de l’àrea. 

A continuació a partir de la equació general, cal substituir els paràmetres per a cada tipus de 

cola. 

Integrar la equació general per tal d’obtenir el resultat buscat. La equació general que 

s’utilitza es presenta a continuació. 

 

Per a cada tipus de cola i cada tipus d’element, cal substituir els valors de CD de la densitat, 

de la velocitat de rotació, del diferencial d’àrea i si cal projectar la en el cas de les pales 

orientades. En el moment d’integrar, també cal considerar els límits d’integració per a cada 

tipus d’element. 

Esforços resistents a les pales planes inclinades superiors 

Els límits d’integració que corresponen amb els radis inicial i final de la pala d’agitació 

orientada són en aquest cas, 115 mm i 600 mm. 

4.1.3.1.1 Forces resistents. 

Cola tipus 1. 

Per a aquest tipus de càlcul s’obtenen els següents resultats (veure annexos per a mes 

detalls): Fresistència  fluidodinàmica = 495,6 N 

Per tal de fer el càlcul de la força de sustentació, cal realitzar els mateixos càlculs que en el 

cas anterior però només hem de canviar el valor de CD pel valor de CL. D’aquesta manera, 

resulta un valor: FSustentació fluidodinàmica = 419,2 N 

Cola tipus 2. 

En aquest cas, la densitat que utilitzada és 1250 kg/m3 i la velocitat de gir és de 7,33 s-1. 

(Eq. 3.24) 
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La substitució de valors de l’expressió general per la segona cola ens permet calcular els 

esforços a les pales orientades en aquest segon cas. 

Els valors que s’obtenen són els següents: 

Fresistència fluidodinàmica = 540,2 N i FSustentació fluidodinàmica = 457,1 N 

Cola tipus 3. 

Si tornem a substituir els valors per a les condicions i propietats de la tercera cola s’obtenen 

els següents resultats. 

F resistència fluidodinàmica = 264,7 N i FSustentació fluidodinàmica = 224 N 

Cal recordar que en aquest cas la densitat a considerar és 1150 kg/m3 i la velocitat de gir de 

5,236 s-1. 

4.1.3.1.2 Moments resistents. 

Tal i com hem vist anteriorment, existeixen dos tipus de forces diferents. Aquests tipus de 

forces són les que originen precisament aquests moments que a continuació és calculen. 

Així, les forces de resistència fluidodinàmica, originen el moment torsor i les forces de 

sustentació originen el moment flector. 

L’expressió del moment total integrada al llarg de tota l’amplada de la placa és en cada cas: 

 M torsor = Fresistència fluidodinàmica·r   

M flector= Rresistència de sustentació·r 

Tal i com hem procedit anteriorment, a continuació es mostren els resultats obtingut s en els 

càlculs realitzats, despres de la substitució oportuna de cadascun dels paràmetres.  

Cola tipus 1. 

El desenvolupament del moment tal i com l’hem vista anteriorment resulta ser: 

M Torsor  = 323,1 Nm i M flector =  272,5 Nm 

Cola tipus 2. 

De la mateixa manera que hem fet per càlcul de les forces exercides, cal substituir els valors 

en l’expressió general del moment per tal de trobar el moment resistent que exerceix el fluid 

sobre les pales d’agitació orientades. 
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M Torsor  = 352,4 Nm i M Flector  = 297,5 Nm 

Cola tipus 3. 

De la mateixa manera, substituint els paràmetres per a la tercera cola obtenim un valor del 

moment resistent exercit pel fluid com el que segueix. 

M Torsor  = 161,1 Nm i M Flector  = 137,1 Nm 

Esforços resistents a les pales planes orientades inferiors. 

Tal i com es pot comprovar en els plànols del sistema d’agitació central, les pales superiors i 

inferiors són diferents en les seves dimensions i per tant cal distingir el càlcul per cadascuna 

d’elles. En particular, la diferència radica en el càlcul de l’àrea i per tant en el resultat dels 

esforços. 

4.1.3.1.3 Força resistent. 

En aquest cas els límits d’integració es 500mm i 115mm. 

De la mateixa manera que hem fet en el cas precedent, es mostren únicament els resultats 

obtinguts en el desenvolupament dels càlculs realitzats en els annexos.  

Cola tipus 1. 

Els resultats obtinguts són 

Fresistència fluidodinàmica = 402 N i FSustentació fluidodinàmica = 340 N 

Cola tipus 2. 

En aquest cas, la densitat que hem d’utilitzar és 1250 kg/m3 i la velocitat de gir és de 7,33 s-1. 

La  substitució de valors de l’expressió general per la segona cola  ens permet calcular els 

esforços a les pales orientades en aquest segon cas. Els valors que s’obtenen són els 

següents: 

Fresistència fluidodinàmica = 437,7 N i FSustentació fluidodinàmica = 370,8 N 

Cola tipus 3. 

Si tornem a substituir els valors per a les condicions i propietats de la tercera cola s’obtenen 

els següents resultats. 



BARREJADORA INDUSTRIAL DE 5000 LTS DE     
CAPACITAT PER A LA PRODUCCIÓ DE COLES INDUSTRIALS                                     DISSENY ÒRGANS DE LA MÀQUINA 

  43 

 

Fresistència fluidodinàmica = 215,6 N i FSustentació fluidodinàmica = 197,7 N 

Cal recordar que en aquest cas la densitat a considerar és 1150 kg/m3 i la velocitat de gir de 

5.23 s-1. 

4.1.3.1.4 Moment resistent. 

Per tal de calcular el moment resistent, cal reproduir exactament, els càlculs que ja havíem 

fet per a les pales superiors, canviant lògicament els límits d’integració. 

 Cola tipus 1. 

El desenvolupament del moment tal i com l’hem vista anteriorment resulta ser: 

M Torsor  = 215,6 Nm i M Flector = 182,7 Nm 

 Cola tipus 2. 

De la mateixa manera que hem fet per càlcul de les forces exercides, cal substituir els valors 

en l’expressió general del moment per tal de trobar el moment resistent que exerceix el fluid 

sobre les pales d’agitació orientades. 

M Torsor  = 238,7 Nm i M Flector  = 202 Nm 

Cola tipus 3. 

De la mateixa manera, substituint els paràmetres per a la tercera cola obtenim un valor del 

moment resistent exercit pel fluid com el que segueix. 

M Torsor  = 117,2 Nm i M Flector  = 99,1 Nm 

De la mateixa manera que en el sistema d’agitació principal, hi havia pales de diferents 

dimensions en funció de la seva situació, en el cas del sistema d’agitació de tipus ancora, 

podem distingir també diferents elements. Principalment, en el cas del sistema d’àncora hi 

ha pales perpendiculars superiors, inferiors i cilindres. La suma d’esforços ens permetrà 

calcular els esforços totals al qual està sotmès el sistema d’agitació. 

Esforços resistents a les pales perpendiculars superiors. 

En aquest cas, el càlcul és més senzill entre altres coses, perquè en aquest cas, la pala és 

un rectangle de 425mm per 115 mm. 
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En aquest cas, no caldrà projectar l’àrea en cap direcció ja que l’àrea a considerar en el 

càlcul de la força és directament l’àrea de la pala ja que la superfície de la pala és 

perpendicular al sentit del fluid. 

4.1.3.1.5 Força resistent. 

Pel càlcul de la força resistent, es prenen les mateixes expressions generals, canviant els 

paràmetres i els límits d’integració. 

Cal considerar, tal i com hem vist anteriorment, que el valor de CD per a plaques infinites 

planes perpendiculars al flux del fluid és 0,87. 

A continuació es presenten els resultats dels càlculs realitzats en cada cas. 

 Cola tipus 1. 

Fresistència  fluidodinàmica = 29,7 N 

 Cola tipus 2. 

Les condicions per a aquesta segona cola que hem de considerar en els càlculs són les 

següents; densitat 1250 kg·m-3 i la velocitat de gir és 1,83 s-1. 

La  substitució de valors de l’expressió general per la segona cola  ens permet calcular els 

esforços a les pales orientades en aquest segon cas. Els valors que s’obtenen són els 

següents: 

Fresistència fluidodinàmica = 32,6 N 

 Cola tipus 3. 

En aquest cas, els valors que hem de considerar són 1150 kg/m3 com a la densitat de la cola 

i una velocitat de gir de 1,31 s-1. 

La substitució d’aquests valors en l’expressió general ens permet obtenir un resultat de: 

Fresistència fluidodinàmica = 15 N 

4.1.3.1.6 Moment resistent. 

Tal i com hem procedit anteriorment, a continuació es presenten els resultats obtinguts en 

cada cas. Els càlculs realitzen a partir de les mateixes expressions, però substituint cada 

paràmetre com correspon. 
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Caldrà considerar que els valors dels coeficients són diferents que en el cas de les pales 

orientades, tal i com hem vist anteriorment en el càlcul de forces. 

Cola tipus 1 

El desenvolupament de l’expressió del moment  resulta ser: 

M Torsor = 17,7 Nm 

Cola tipus 2. 

Substituint els valors per aquest tipus de cola en resulta un resultat de: 

M Torsor = 21,3 Nm 

Cola tipus 3. 

De la mateixa manera, substituint els paràmetres per a la tercera cola obtenim un valor del 

moment resistent exercit pel fluid com el que segueix. 

M Torsor = 9,7 Nm 

Esforços resistents a les pales perpendiculars inferiors 

La dimensió de les plaques inferiors dels sistema secundari d’agitació, abarquen tot el 

diàmetre del banc, és a dir una llargada de 800mm. L’amplada augmenta una mica respecte 

el cas anterior i passa a ser de 150 mm. Així doncs, l’expressió del diferenciable de força 

sera dA= 150·dr. 
 

4.1.3.1.7 Força resistent. 

Per tant prenent, l’expressió de la força vista anteriorment, cal substituir els paràmetres per a 

cadascuna de les coles. Cal recordar, segons hem vist en els apartats anteriors que el 

coeficient Cd és 1.26. A continuació es presenten els resultats pels diferents tipus de coles. 

Cola tipus 1. 

La substitució en valors resulta:nFresistència  fluidodinàmica = 42,9 N 

Cola tipus 2. 

Les condicions per a aquesta segona cola que hem de considerar en els càlculs són les 

següents; densitat 1250 kg·m-3 i la velocitat de gir és 1,83 s-1. La  substitució de valors de 
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l’expressió general per la segona cola  ens permet calcular els esforços a les pales 

orientades en aquest segon cas. Els valors que s’obtenen són Fresistència fluidodinàmica = 46,7 N 

Cola tipus 3. 

En aquest cas, els valors que hem de considerar són 1150 kg/m3 com a la densitat de la cola 

i una velocitat de gir de 1,31 s-1. La substitució d’aquests valors en l’expressió general ens 

permet obtenir un resultat de: Fresistència fluidodinàmica = 21,6 N 

4.1.3.1.8 Moment resistent. 

De la mateixa manera que en el càlcul dels esforços, l'única diferència respecte els apartats 

anteriors que cal considerar pel càlcul del moment és la llargada de la pala. 

Així, els resultats que s’obtenen són els següents 

Cola tipus 1 
M Torsor = 25,8 Nm 

Cola tipus 2. 
M Torsor = 28,2 Nm 

Cola tipus 3. 

M Torsor = 12,9 Nm 

Esforços resistents als cilindres superiors 

Ja hem vist en que separàvem els esforços en els cilindres considerant els cilindres inferiors 

i els cilindres superiors. Seguirem aquesta consideració i pel càlcul dels esforços es tindran 

en compte els valors de CD obtinguts en apartats anteriors 

4.1.3.1.9 Càlcul de l’àrea. 

Tal i com s’ha explicat quan s’ha presentat el mètode de càlcul, l’àrea que cal considerar és 

l’àrea perpendicular a la direcció del fluid o dit d’una altra manera, la superfície que “veu“ el 

fluid quan es desplaça. En aquest cas, per tant, l’àrea del cilindre és assimilable a una pala 

rectangular on l’amplada és el diàmetre del cilindre i la llargada, la pròpia llargada del 

cilindre. 

Seguint el procediment establert en els casos precedents i per tal de tenir en compte que la 

velocitat relativa no és la mateixa en tot el sòlid, hauríem de prendre un diferencial de 

superfície i integrar al llarg de l’amplada de tot el sòlid. Ara bé, en aquest cas, degut que el 

valor de CD depèn directament de Re i aquest de la velocitat relativa, ens trobaríem que, per 

tal de conèixer amb exactitud el valor dels esforços, hauríem de disposar d’una expressió 

matemàtica de CD en funció de Re. Al no disposar d’aquesta informació, es considera més 
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oportú, prendre com a velocitat per tots els càlculs, una velocitat mitja del cilindre que és la 

velocitat en l’eix del cilindre.  

Es dedueix que l’expressió de l’àrea és, doncs: A=100 mm·1880 mm = 0,188 m2. 

4.1.3.1.10 Força resistent: 

Per a cada cas resultarà uns valors diferents que a continuació es passen a detallar. 

Cola tipus 1: (Cal recordar que el valor que s’obtenia en els càlculs de CD era 4,9): Fresistència 

fluidodinàmica = 1227,4 N 

Cola tipus 2: La  substitució de valors de l’expressió general per la segona cola  ens permet 

calcular els esforços al cilindre (Cal recordar que el valor de CD que s’obtenia era de 5) 

Fresistència fluidodinàmica = 1364,5 N 

Cola tipus 3: Si calculem el valor de F per aquest cas, resulta, Fresistència fluidodinàmica=187,4 N. 

4.1.3.1.11 Moment resistent. 

El càlcul del moment resistent és, en aquest cas, més senzill que en els casos precedents ja 

que s’ha pres com el radi de l’eix del cilindre com el radi d’aplicació de les forces calculades 

anteriorment. D’aquest fet, es dedueix que el valor del moment és: 

M= F·850 mm   on F és la força calculada en l’apartat anterior. 

En resulta en cada cas, els càlculs següents: 

M  resistent cola 1=  F Resistència fluidodinàmica cola 1 · 0,850 m. 

M  resistent cola 1=  1247,4 · 0,850 m. 

M  resistent cola 1=  1043,3 Nm. 
 

M  resistent cola 2=  F Resistència fluidodinàmica cola 2 · 0,850 m. 

M  resistent cola 2=  1364,5 · 0,850 m. 

M  resistent cola 2=  1159,8 Nm. 
 

M  resistent cola 3=  F Resistència fluidodinàmica cola 3 · 0.850 m. 

M  resistent cola 3=  187,4 · 0.850 m. 

M  resistent cola 3=  159,3 Nm 
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4.1.3.1.12 Esforços resistents als cilindres inferiors. 

Per realitzar els càlculs dels esforços en els cilindres inferiors, hem de fer exactament el que 

hem fet en l’apartat anterior. D’aquesta manera cal considerar que el cilindre que esta 

inclinat té diferents velocitats en la seva amplada però tant pel càlcul de CD com per calcular 

els esforços, prenem com a velocitat per realitzar els càlculs la velocitat mitja que es 

produeix en un radi de 550mm, segons es pot comprovar en el càlcul adjunt. 

4.1.3.1.13  Força resistent. 

La força resistent és calcula igual que en el cas anterior,. Cal recordar que els valors de CD 

varien respecte al cilindres superiors ja que el Re varia degut a les diferents velocitats i a que 

en aquest cas no es considera el cilindre com un cilindre infinit. 

Cola tipus 1: El valor per a aquest cas és 172,8 N 

Cola tipus 2: El valor per a aquest cas és 192,9 N 

Cola tipus 3: El valor per a aquest cas és 27 N 

4.1.3.1.14 Moment resistent. 

Pel càlcul del moment resistent cal realitzar les mateixes operacions que en el cas anterior, 

ara considerant que la distància a la qual s’aplica la força és de 550mm. 

M= F·550 mm   on F és la força calculada en l’apartat anterior. 

En resulta en cada cas, els càlculs següents: 

M  resistent cola 1=  F Resistència fluidodinàmica cola 1 · 0.550 m. 

M  resistent cola 1=  172,8 · 0,550 m 

M  resistent cola 1=  95,1 Nm 
 

M  resistent cola 2=  F Resistència fluidodinàmica cola 2 · 0.550 m. 

M  resistent cola 2=  192,9 · 0.550 m 

M  resistent cola 2=  106,1 Nm 
 

M  resistent cola 3=  F Resistència fluidodinàmica cola 3 · 0.550 m. 

M  resistent cola 3=  25· 0.550 m 

M  resistent cola 3=  13,8 Nm 
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4.1.4 TAULA RESUM DELS ESFORÇOS APLICATS 

Degut als diferents tipus d’esforços que s’apliquen sobre els dos sistemes d’agitació, es 

convenient realitzar una taula resum de les diferents forces. D’aquesta manera, es por 

procedir a la selecció i disseny del sistema d’accionament. 

Sistema d’agitació principal 

El sistema d’agitació principal esta composat, tal i com esta explicat en les especificacions 

de les màquines, per unes pales superiors i unes pales inferiors. Degut a la seva diferent 

llargada, els esforços a les quals es veuen sotmeses són diferents. La quantitat de pales 

superiors és 4, situades a dos alçades diferents i 2, les pales inferiors. Es dedueixen les 

taules com segueixen: 

Pales inclinades superiors. 

TIPUS D’ESFORÇ 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 1 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 1 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 2 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 2 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 3 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 3 

Força de resistència (N) 495,6 2973,6 540,2 3241,2 264,7 1587,6 

Força de sustentació (N) 419,2 2515,2 457,1 2742,6 224 1344 

Moment torsor (Nm) 323,1 1932 352,4 2113,2 161,1 932 

Moment flector (Nm) 272,5 0 304,6 0 137,1 0 

Taula 3.1 Esforços a les pales inclinades superiors. 

Pales inclinades inferiors. 

TIPUS D’ESFORÇ 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 1 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 1 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 2 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 2 

ESFORÇ

UNITARI 

COLA 3 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 3 

Força de resistència (N) 402 804 437,7 875,4 215,6 431,2 

Força de sustentació (N) 340 680 370,8 740,6 197,7 395,4 

Moment torsor (Nm) 154,9 309,6 169 338 78 155,6 

Moment flector (Nm) 131 0 142 0 65,9 0 

Taula 3.2 Esforços a les pales inclinades inferiors. 
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Sistema d’agitació secundari 

El sistema d’agitació secundari o d’àncora esta composat, tal i com esta explicat en les 

especificacions de les màquines, per unes pales i uns cilindres. De la mateixa manera que 

en el cas anterior hi ha dos tipus de pales diferents i per qüestions d’exactitud de càlculs 

s’ha hagut de dividir el cilindre en dos. De pales superior es disposen a diferents alçades 4, 

de pales inferior 2 i de cilindres 2. 

Es dedueix una taula resum com la que segueix: 

Pales superiors. 

TIPUS D’ESFORÇ 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 1 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 1 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 2 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 2 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 3 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 3 

Força de resistència  (N ) 29,7 178,2 32,6 195,6 15 90 

Moment torsor (Nm) 17,7 106,2 21,3 128 9,7 58,2 

                                                                                                                Taula 3.3 Esforços a les pales superiors. 

Pales inferiors 

TIPUS D’ESFORÇ 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 1 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 1 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 2 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 2 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 3 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 3 

Força de resistència  (N ) 42,9 85,8 46,7 93,4 21,6 43,2 

Moment torsor (Nm) 25,8 51,6 28,2 56,4 12,9 25,8 

                                                                                                                 Taula 3.4 Esforços a les pales inferiors. 

Cilindres. 

TIPUS D’ESFORÇ 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 1 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 1 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 2 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 2 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 3 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 3 

Força de resistència (N ) 1227,4 2454,8 1364,5 2729,1 187,4 374,8 

Moment torsor (Nm) 1043,3 2086,6 1159,8 2319,6 159,3 318,6 

                                                                                                                                             Taula 3.5 Esforços als cilindres 
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Cilindres inferiors 

TIPUS D’ESFORÇ 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 1 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 1 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 2 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 2 

ESFORÇ 

UNITARI 

COLA 3 

ESFORÇ 

TOTAL 

COLA 3 

Força de resistència ( N ) 172,8 345,6 192,9 385,8 27 52 

Moment torsor (Nm) 95,1 190,2 106,1 212,2 14,9 29,8 

Taula 3.6 Esforços als cilindres inferiors. 

4.1.5 ELECCIÓ DELS ORGANS DE TRANSLACIÓ 

En els apartats anterior, s’ha estudiat l’esforç resistent màxim per a cadascuna de les coles i 

s’ha establert un màxim global. Aquests esforços determinats, són els que s’han de 

considerar tant en el càlcul de resistència dels elements i de les unions però a més, al tenir 

una durada suficientment important per a permetre l'equilibri tèrmic, són els que determinen 

la elecció del motor en quant a parell nominal i en potència. 

Estudi dels parells resistents en el sistema principal 

Tal i com s’ha pogut veure en el càlcul dels esforços, el parell resistent al que està sotmès 

cada motor és diferent segons el tipus de cola. A més durant el procés de fabricació, el 

parell resistent varia ja que les condicions de la cola i de gir de les pales varia al llarg de la 

fabricació de les coles. 

Per a cada tipus de cola s’han pres tres punts bàsics per a traçar les corbes que es 

presenten a continuació. Els tres punts bàsics són: 

Inici de la fase d’agitació amb una densitat aproximada en cada cas de 1000 kg.m-3. 

Punt intermig de la fase d’agitació amb una densitat aproximada intermitja de la densitat 

inicial i de la densitat final. 

Punt final on es pren coma a densitats de càlcul, la densitat del producte final. 

A continuació es descriu mitjançant un gràfic els parells resistents durant la fabricació dels 

tres tipus de coles. En aquest gràfic es poden comprovar els diferents punts de treball per a 

cadascuna de les coles. 

Els punts de funcionament marcats anteriorment corresponen als següents punts de treball. 
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Parells resistents en el sistema d'agitació principal 
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Cola 1: 

461,3 Nm  a 3,14 s-1 i una potència de 1449 W 

1651,4 Nm  a 5,24 s-1 i una potència de 8,2 KW 

2248,6 Nm  a 6,28 s-1 i una potència de 14,1 KW 

Cola 2: 

180,2 Nm  a 2,09 s-1 i una potència de 399,1 W 

800 Nm  a 4,19 s-1 i una potència de 3,4 KW 

2452,4 Nm  a 7,33 s-1 i una potència de 18 KW 

Cola 3: 

375,8 Nm  a 3,14 s-1 i una potència de 1180,5 W 

696,3 Nm  a 4,19 s-1 i una potència de 3 KW 

1122,5 Nm  a 5,24 s-1 i una potència de 5,9 KW 

A continuació es presenten el gràfica explicatius dels parells i potència resistents per 

al sistema principal d’agitació per als tres tipus de cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Moments resistents per a tres tipus de coles en el sistema principal 
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Potència resistent en el sistema d'agitació principal 
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Figura 3.2. Potència resistent per a tres tipus de coles en el sistema principal. 

 

Estudi dels parells resistents en el sistema secundari 

De la mateixa manera que en el cas anterior s’han descrit els punts de funcionament pel 

sistema principal, aquest cop es descriuen els parells resistents pel sistema secundari.  

Els punts de treball per als tres tipus de cola en el sistema d’agitació secundari són els 

següents: 

Cola 1: 

866 Nm  a 1,05 s-1 i una potència de 907 W 

2386,6 Nm  a 1,57 s-1 i una potència de 3,8 KW 

Cola 2: 

2615,5 Nm  a 1,83 s-1 i una potència de 4,8 KW 

Cola 3: 

422,9 Nm  a 1,36 s-1 i una potència de 575,8 KW 

D’aquesta manera, ja s’han estudiat amb precisió els requeriments als que es sotmet al 

sistema de translació, en definitiva el motor. Degut a que la elecció del motor ve eterminada 

en gran mesura pel sistema de transmissió escollit, la elecció dels òrgans de translació es 
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Parells resistents en el sistema d'agitació secundari
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pot trobar discutida en l’apartat següent. A continuació es presenta els gràfics dels parells i 

potència resistents pels diferents tipus de cola en el sistema d’agitació secundari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Moments resistents per a tres tipus de coles en el sistema principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Potència resistents per a tres tipus de coles en el sistema principal  
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Es pot comprovar perfectament que si bé el procés de fabricació de les dues primeres coles 

mantenen trajectòries paral·leles, el procés de fabricació de la tercera cola exigeix menys 

esforços. 

L’estudi realitzat anteriorment permet concloure en les necessitats que ha de fer front el 

sistema d’accionament per a cada tipus de sistema d'agitació. 

4.2 EL SISTEMA D’ACCIONAMENT 

4.2.1 Introducció prèvia 

El sistema d’accionament és el sistema mecànic que permet que la funció de la màquina es 

desenvolupi seguint els criteris i necessitats del procés que s’ha de dur a terme. El sistema 

d’accionament és la successió dels elements que permet transformar l’energia font en 

energia aprofitable per la màquina per a dur a terme el seu procés. 

Així, en el cas particular de la barrejadora, l’accionament ha de permetre transformar 

l’energia font en energia de rotació capaç de dur a terme el procés de mescla i agitació en el 

sistema principal i en el sistema secundari d’agitació. 

4.2.2 Criteris d’elecció i selecció del sistema d’accionament 

A la barrejadora hi ha dos sistemes d’agitació, el sistema principal i el sistema secundari. 

Ambdós sistemes han de ser capaços de generar corrents al fluid agitat a l’interior del tanc 

d’agitació. Per a tal de realitzar la seva funció, han de rebre potència del sistema 

d’accionament. La primera discussió que cal fer en el moment de dissenyar el sistema 

d’accionament és decidir si el sistema d’accionament ha de ser dividit en dos o bé dissenyar-

ne un de global al dos sistemes d’agitació. 

La utilització de un sistema d’agitació compacte implica tenir una única font motriu i diferents 

elements per tal de transmetre el moviment als dos sistemes d’agitació. En canvi, la 

utilització de dos sistemes d’agitació absolutament independents implica la necessitat de 

tenir dos motors diferents i dos elements comuns d’agitació pels dos sistemes. Ara bé, en el 

cas de la barrejadora, s’ha considerat la utilització de dos motors diferents i 

conseqüentment, de dos subsistemes d’accionament diferents i independents. Els principals 

motius per a tal elecció s’exposen a continuació. 

La utilització d'un únic motor, obliga a dissenyar un sistema capaç d’adequar la velocitat de 

gir dels dos sistemes d’agitació. Degut que la velocitat de gir de tots dos sistemes d’agitació 
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no manté una relació fixa entre ells, la utilització d’un únic motor necessita el disseny d’algun 

element capaç d’adequar les dues velocitats de gir: un sistema d’engranatge capaç 

d’acoblar i desacoblar les transmissions respectives a més de suposar un desaprofitament 

del motor ja que el parell máxim seria generat en menys ocasions. 

La utilització d'un motor per cada sistema d’agitació permet conèixer millor les càrregues a la 

que se sotmet el motor i així dimensionar més adequadament el motor. A més les 

fluctuacions de càrrega estan més compensades en dos motors. De fet, el punt de màxim 

consum de potència coincideix pels dos sistemes i per tant la dimensió del motor seria molt 

elevada respecte al consum mig de potència durant el procés i especialment en les zones de 

treball de baixa velocitat. En el cas de la utilització d’un únic motor, aquest treballaria molt 

lluny de la seva corba de parell nominal en la majoria de les ocasions i per tant es produirien 

sobre-escalfaments a velocitats baixes a més de ser una opció econòmicament més cara. 

La utilització de dos motors permet una estructura del sistema d’accionament més senzilla i 

compensada.  

Elecció i selecció del motor 

3.2.2.1.1. - Selecció del motor 

El primer element del sistema d’accionament és l’element motor. Aquest ha de tenir unes 

característiques determinades i complir uns requisits que el procés productiu imposa. 

El tipus de motor que es pot tenir, entenent motor com l’element que a partir de l’energia font 

transforma aquesta energia en energia aprofitable pel sistema, podria ser de moltes tipus 

diferents. Podríem considerar motors de cicle tèrmic, motors hidràulics, motors elèctrics; en 

definitiva qualsevol element que fos capaç de transformar l’energia font en energia 

aprofitable pel procés. 

És evident que entre els tipus de motors esmentats anteriorment hi ha dos que poden ser 

descartats per les seves característiques: 

El motor de cicle tèrmic, ja sigui del tipus que sigui aquest cicle, és descartable per les seves 

emissions gasoses i per tant la seva inadequació a un entorn tancat com és l’entorn de la 

barrejadora, costos etc.A més la seva energia font és una energia no renovable, de cost 

elevat i obliga a certes precaucions en el seu manteniment. A més caldria comprovar 

exactament en quin rang es realitza aquest funcionament i adequar la corba de parell motor 

a la corba de parell resistent. 
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Els motors hidràulics no estan adaptats a la seva utilització en un eix de rotació i si en 

l’abastiment de potència i d’alçada manomètrica a un circuit hidràulic, oleohidràulic etc... i 

per tant la seva mecànica no és adequada pel seu ús en una barrejadora. 

A partir del que s’ha comentat anteriorment es conclou que el motor més adequat per a la 

barrejadora és sense cap mena de dubte el motor elèctric degut, en general per les seves 

característiques (molt diverses segons el tipus de motor elèctric) i especial ment per 

l’energia font que utilitzen. 

La principal distinció que s’ha de fer entre els motors elèctrics són els síncrons i els 

asíncrons. Els motors síncrons són els motors alimentats en corrent continua i poden tenir 

dos tipus d’excitació del estator; excitació sèrie i excitació independent. Ambdós tipus 

d’excitació tenen característiques diferents. 

Els motors síncrons d’excitació independent tenen una característica mecànica molt rígida, 

ja que és capaç de donar qualsevol parell  (no excedint el parell màxim) a la velocitat de gir 

síncrona. Aquest motor és recomanat quan es desitja governar la velocitat de gir 

independentment de la càrrega a la que se la sotmet. 

Evidentment, aquest tipus de motor no és adequat pels 

nostres requeriments ja que a diferents velocitats de 

gir hem de tenir diferents parells possibles en el procés 

de fabricació de les tres coles diferents. A continuació 

es mostra la característica mecànica d’aquest tipus de 

motor. 

Figura 3.5. Característica mecànica de un motor síncron d’excitació independents. 

FONT: Apunts d’electrotècnia 

El motor síncron d’excitació en sèrie ofereix una variació del parell en funció de la velocitat 

de gir. Ara bé, la característica mecànica d’aquests motors és tant particular que ofereix molt 

parell d’arrencada i poc parell a més elevades velocitats. A més, la velocitat disminueix molt 

pronunciadament 

en relació a un 

augment de 

càrrega al llarg de 

totes les possibles 

velocitats de gir. La 

Figura 3.6. Característica mecànica de un motor síncron d’excitació sèrie. 

FONT: Apunts d’electrotècnia 
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única utilització possible que podríem fer d’un tipus de motor com aquest seria a baixes 

velocitats, però a menor velocitat hi hauria mes parell. Aquest fet precisament, és oposat als 

requeriments de la barrejadora. 

El motor asíncron monofàsic o trifàsic té una corba característica mecànica molt coneguda i 

aquest fet permet la seva utilització en amplis sectors de la indústria mecànica. 
Pràcticament, aquesta corba es divideix en una zona estable i una zona inestable. La zona 

inestable té lloc a baixes velocitats i se li diu d’aquesta manera  ja que una disminució de la 

velocitat implica una disminució del parell i a la zona estable, una disminució de la velocitat 

implica un augment del parell. La separació entre aquests dos trams es produeix en la zona 

de parell màxim. En general, aquest parell 

màxim és superior entre 1.5 i 3 vegades 

el parell d’arrencada, però en alguns 

casos, el parell d’arrencada és igual o 

superior al parell màxim. 

Aquest darrer motor si presenta les 

característiques necessàries per a l'ús en 

una màquina com els requeriments d’una 

barrejadora. A continuació es mostra la 

característica mecànica del motor. 

Figura 3.7. Característica mecànica de un motor asíncron. 

FONT: Apunts d’electrotècnia 

4.2.2.1.1 Selecció del motor. 

Per a tal de seleccionar el motor de la nostra màquina, en qualsevol dels dos sistemes 

d’accionament, hem de seleccionar un motor que sigui capaç de fer front als esforços 

resistents ja vistos. En particular ha de subministrar la potència necessària i el seu parell a 

l’eix de sortida, ha de ser superior als parells resistents. 

Degut a que els motors giraran a menor velocitat que la prevista inicialment, i per tal de no 

afectar a la corba de carrega disponible cal considerar la necessitat d’escollir motors que 

tinguin un sistema de refrigeració reforçat. D’aquesta manera no cal tenir en compte que la 

capacitat de càrrega del motor disminueix amb la velocitat de gir del motor. 

4.2.2.1.2 Potència a subministrar. 
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La potència necessària que ha de subministrar el motor és la potència necessària per a cada 

tipus de cola és   P = Γresistent· w 

Tal i com s’ha comprovat en l’apartat 3.l, el parell resistent depèn quadraticament de la 

velocitat d’agitació i conseqüentment, la potència és proporcional cúbicament a la velocitat.  

Conseqüentment, el motor a seleccionar ha de funcionar a règim extremadament diferents ja 

que els esforços al final del procés de fabricació són esforços molt superiora als esforços 

necessaris durant el procés de fabricació. 

Per a la selecció del motor cal tenir en compte diferents aspectes considerats pel fabricant.  

El coeficient de servei que cal aplicar, doncs, per a aquestes càrregues és el coeficient de 

servei S1 ja que en qualsevol d’aquestes situacions es produeix una estabilitat tèrmica i no 

cal aplicar cap mena de coeficient de servei. La utilització de la màquina esta prevista en 

torns d’utilització de 8 hores i 16 hores segons les necessitats de producció. 

Cal destacar que quan es parla que el motor ha de proporcionar una determinada potència, 

el que realment s’està especificant és la potència útil que necessita la màquina. Això vol dir 

que a l’hora d’escollir el motor, el que hem de considerar són les pèrdues que poden existir 

en el sistema d’accionament complert i més particularment, en les diferents transmissions i/o 

reduccions del moviment generat pel motor. Així, per a les necessitats especificades 

anteriorment, caldrà considerar el rendiment del sistema de reducció elegit. 

Sistema de variació 

Tal i com es pot comprovar en les fitxes de fabricació de les coles i en els gràfics de l’apartat 

anterior, el sistema d’accionament ha de ser capaç de servir potència a diferents velocitats 

durant la fabricació d’un tipus de cola. Aquesta situació es repeteix pels tres tipus de cola i 

per tant el sistema d’accionament ha de tenir un sistema de control per tal de seleccionar les 

velocitats requerides en cada moment. Conseqüentment, el sistema d’accionament 

necessari per a la barrejadora, no pot contenir (almenys com a únic element) un reductor o 

motoreductor i s’imposa la presència d’un element que pugui fer variar la velocitat de gir del 

motor. La variació no es necessari que sigui continua i per tant dues opcions es presenten 

principalment: 

1. Utilització d’un motor amb tres parells de pols diferents. 
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La utilització d’un motor de tres parells de pols permet variar la velocitat del motor variant el 

numero de pols. 

2. Utilització d’un sistema comandat de canvi de velocitat. 

Aquest sistema permet variar la velocitat de gir dels dos sistemes d’agitació sense haver de 

variar la velocitat de gir del motor. Aquest element necessita que estigui controlat per un 

sistema de control de posició.  

Les dues opcions presentades anteriorment tenen la limitació de ser sistemes rígids, vàlids 

per les necessites especifiques de producció de les coles motius del disseny d’aquesta 

màquina però que aporten una limitació en quan a la possibilitat d’adequar la màquina per a 

altres processos productius. 

En conseqüència es decideix la utilització d’un sistema de variació continu de velocitat. Les 

possibles opcions es mostren a continuació. 

4.2.2.1.3 Variador mecànic de velocitat. 

El variador mecànic de velocitat té a la seva vegada tres classificacions principals. 

 Variador mecànic hidràulic. 

 Variadors planetaris.  

 Variador mecànic de corretges de fricció. 

El principal inconvenient dels dos primers tipus de variadors resideixen a la seva limitació 

per a servir potències elevades. D’alguna manera, per tant, ja no poden ser utilitzats en el 

sistema d’accionament. A més, el variador mecànic hidràulic, malgrat les adequades 

característiques de control de velocitat que disposa, no és un dispositiu adequat ja que és 

capaç de generar alts parells a baixes velocitats i no a altes velocitats. 

El variador mecànic de corretges de fricció permet potències elevades i permet escollir de 

manera continua la velocitat de gir. Per tant en el cas de seleccionar un variador mecànic, 

aquest hauria de ser el variador escollit. 

El variador mecànic, a diferència del variador electrònic, permet amplificar el parell del motor 

per igualtat de potència rebuda i subministrada, però no permet controlar en cada cas el 

parell motor a subministrar a cada velocitat. 

4.2.2.1.4 Variador electrònic de freqüència. 
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L’alternativa al variador mecànic, és el variador de freqüència. El variador de freqüència, tal i 

com el seu propi nom indica, és un variador de la freqüència d’alimentació del motor. Els 

motors de gàbies d’esquirol son motors, la velocitat de gir dels quals i el parell depenen de la 

freqüència d’alimentació i del quadrat de la tensió d’alimentació i del quadrat de la 

freqüència respectivament. S’entén per tant, que mitjançant un variador de freqüència 

podem variar la velocitat de gir del motor. A més variant la tensió d’alimentació podem variar 

el parell tot mantenint la velocitat de gir. 

El variador de freqüència té diferents possibilitats d’actuació i de control. 

 Únicament sobre la freqüència:  

La variació sobre la freqüència permet controlar la velocitat de gir. Al dependre el parell 

motor inversament al quadrat de la freqüència, el parell possible a menors velocitats de 

rotació és més elevat i d’aquesta manera, hauríem d’escollir motors amb parell motor 

nominal més elevat. 

A més cal tenir en compte que la possibilitat de càrrega del motor disminueix linealment amb 

la freqüència i cal preveure no solament que el parell nominal del motor sigui superior a les 

necessitats sinó que quan el motor treballi a menor velocitat el motor pugui arrossegar la 

càrrega degut a la disminució de la corba de càrrega. 

Per a la utilització d’un sistema com aquest en màquina, caldria preveure que al augmentar 

la freqüència el parell motor fos capaç d’arrossegar al parell resistent. 

 Únicament sobre la tensió. 

El control sobre la tensió no permet variar directament la velocitat de gir del motor. El parell 

del motor depèn del quadrat de la tensió de tal manera que una disminució de la tensió 

implica una disminució quadràtica del parell disponible del motor. La manera de controlar 
la velocitat és reduir la i "esperar” que el punt d’equilibri correspongui a la velocitat desitjada. 

La manera d’utilitzar aquest sistema de control és determinar la tensió que cal alimentar el 

motor per tal que el parell motor sigui exactament el parell resistent en aquell rang de 

funcionament. La dificultat que implica aquest tipus de control radica en la utilització en 

sistemes mecànics on el rang de funcionament sigui molt variat ja que això pot implicar 

caure en algun moment en la zona inestable de la corba parell-velocitat. 
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 Sobre la relació freqüència-tensió. 

El control per la relació freqüència-tensió és un 

mètode de control que manté constant la relació 

freqüència-tensió de tal manera que el parell 

disponible és el mateix a qualsevol velocitat de gir 

del motor. Aquest sistema de control és equivalent a 

desplaçar la corba característica del motor, segons 

l’eix de la velocitat, augmentant la velocitat de 

sincronisme elevant la freqüència d’alimentació 

(veure figura 3.8). 

L’única precaució que cal tenir és que el punt 

d’equilibri recaigui sempre en la zona estable del 

motor 

El variador electrònic, a diferència del mecànic, 

permet controlar exactament la velocitat i parell a 

subministrar pel motor a cada moment. Aquest fet el 

fa especialment indicat en situacions de càrregues com les que es presenten per a una 

barrejadora. El seu principal inconvenient és que és només capaç d'adequar les capacitats 

del motor als requeriments de les càrregues i no amplifica el parell motor com ho fa el 

sistema mecànic  

Tots aquests sistemes de control tenen l’inconvenient propi de sistemes indirectes de control 

de tal manera que qualsevol inestabilitat del parell provoca que es treballi en zones no 

desitjades. 

La selecció del variador de freqüència es produeix a partir de la potència que ha de 

subministrar al motor i a partir de les possibilitats de control que ofereix. 

De totes les opcions de funcionament del variador de freqüència la que més s’adequa a les 

necessitats del sistema productiu és el sistema de control per control de tensió-freqüència. 

Tal i com s’ha especificat anteriorment, el sistema de variació electrònic pot alimentar al 

motor a la freqüència necessària. Per necessitats del procés productiu, les velocitats de gir 

son relativament baixes en comparació a les velocitats de gir del motor. Conseqüentment, el 

motor té poca capacitat de refrigeració quan se l’alimenta a baixes velocitats de gir. Com a 

Figura 3.8. Característica de treball d’un variador 

de freqüència en fase de control tensió-

frequencia.  

Font: Catàleg telemecanique 
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precaució es dividirà la reducció de velocitat a dos sistemes en sèrie i s’escollirà un motor 

ventilat forçosament. 

Es muntarà un sistema mecànic intern a cada motor, amb el que el motor passa a ser un 

motoreductor i augmenta mecànicament el parell subministrat i un variador de freqüència 

amb possibilitat de control per freqüència – tensió per tal de controlar adequadament la 

velocitat de gir del motor i treballar en la zona estable de la característica mecànica del 

motor. 

4.2.3 Disseny del sistema d’accionament principal 

En el disseny de l’accionament principal i especialment en la selecció de components, cal 

destacar que es presenten diferents possibilitats. En casa cas, s’especifiquen quina de les 

alternatives es la mes convenient. 

S’ha pretès simplificar al màxim la estructura de tot el sistema de transmissió i en particular 

del sistema d’accionament principal. Per tal de simplificar la estructura i tenint en compte 

que l’eix principal es situa al centre del tanc d’agitació, és convenient dissenyar l’eix per tal 

de que tot es situï verticalment. Per a dur a terme aquest fet, cal definir cadascun dels 

següents punts. 

Tipus d’estructura 

El tipus d’estructura del sistema d’agitació principal és una estructura molt simple on un 

motoreductor d’eixos concèntrics alimenta un eix vertical al qual s’uneixen pales que fan 

moure un fluid.  

Degut a la necessitat de situar dos eixos d’agitació concèntrics i que els sistemes 

d’accionament son diferents, l’eix principal és un eix llarg al final del qual es sustenta en un 

rodament que permet fer tasques de guiatge. La sortida de l’eix del motor va unida a un 

acoblament. L’eix principal és un eix soldat composat per dues parts massisses, on estan en 

contacte amb els rodaments i un part no massissa.  

Posició i tipus del motoreductor 

La posició del motoreductor ve definida pel tipus de motoreductor que s’escull i pel tipus 

d’estructura. Tenint en compte que el motoreductor més simple que hi ha és el motoreductor 

concèntric i que el tipus de motoreductor que millor s’adapta a les necessitats d’un eix 
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vertical simple és el motoreductor d’eixos concèntrics, s’escull l’esmentat reductor. De fet, la 

seva elecció permet pensar que la seva posició serà una posició tal que l’eix del motor sigui 

concèntric a l’eix d’agitació. S’haurien pogut escollir altres tipus de motoreductor en 

particular d’eixos paral·lels i d’eixos ortogonals però el d’eixos concèntrics permeten una 

estructura més robusta i equilibrada, on els esforços de suport del motoreductor són més 

simples de compensar. 

Tipus d’acoblament 

Quan es decideix utilitzar acoblaments en un sistema d’accionament, cal estudiar quin tipus 

d’acoblament és el més adequat. Cal tenir en compte que hi ha diferents possibilitats 

d’acoblaments però la principal distinció que cal fer és acoblament rígid o acoblament 

elàstic. El principal problema que s’ha de considerar en la utilitzar un acoblament rígid és la 

desalineació dels eixos ja que aquests acoblaments suporten poc les desalineacions entre 

eixos i generen tensions i vibracions quan es produeixen aquestes desalineacions. Aquestes 

tensions originen ruptures per fatigues accelerada dels eixos accionats. L’acoblament dentat 

permet una desalineacio dels eixos i absorbir una part de les vibracions que s’originen. S’ha 

escollit en els dos acoblaments necessaris, un acoblament flexi-rígid que combina les millors 

qualitats de tots dos possibilitats limitant defectes de cadascun d’ells. 

L’acoblament es situa just a la sortida del motor i acobla la sortida del motor amb l’eix. 

D’aquesta manera es pot ajustar les dimensions de l’eix a les dimensions de l’eix de sortida 

del motor i permet jugar amb les dimensions de l’eix per tal de fer diferents reduccions de 

diàmetre. Aquest element haurà de ser mecanitzat per tal de permetre allotjar el claveter que 

és el mitjà pel qual es transmet el parell. 

Disposició del rodaments 

Per tal de suportar els esforços longitudinals i axials i permetre el gir de l’eix, la presència de 

rodaments és necessària com en qualsevol element mecànic que manté un moviment relatiu 

de rotació amb el seu suport.  

S’han disposat dos rodaments, un radial i un axial-radial. El rodament radial esta situat a la 

part superior de l’eix i el rodament axial-radial esta situat a la part inferior. La finalitat és el 

guiatge en tota la seva llargada de l’eix principal i evitar d’aquesta manera possibles 

desalineacions que es podrien donar en el cas de situar els dos rodaments molt aprop un de 

l’altre. De la mateixa, cal destacar que els esforços axials sempre tenen la mateixa 
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component axial, només ha calgut posar un rodament axial-radial (pes propi de l’eix i reacció 

sobre les pales al girar) 

En conseqüència el tipus de rodament que cal seleccionar és un rodament de boles o 

cilindres amb contacte angular. Els rodaments estaran lubrificats i per tant obliguen a la 

necessitat de presentar una sèrie retens per evitar fuites. A més, els rodaments hauran de 

estar dimensionats per a vida infinita. L’allotjament dels rodaments es realitza amb les tapes 

i amb allotjaments de l’eix mitjançant diferents reduccions de les dimensions de l’eix. 

El rodament radial esta suportant mitjantçant femelles de seguretat i anells de retenció. 

Altres elements 

Tal i com hem comentat anteriorment, la estructura del sistema d’accionament ha de ser la 

mes simple possible. A tal efecte, el motor es disposa en la posició mes elevada de l’eix 

d’agitació i per tant s’han de col·locar diferents elements per tal de suportar l’eix principal, en 

concret tots els rodaments i les juntes. S’han disposat a tal efecte, quatre suports en forma 

cilíndrica. Un d’ells és obert a l’interior (torreta) i els dos altres, tancats, formen part de la 

estructura de suport de l’eix i s’utilitza com a caixa protectora de l’eix. D’aquesta manera es 

construeix una estructura vertical molt simple i efectiva. 

4.2.4 Eleccions del components per la sistema principal 

Selecció del motoreductor 

Lògicament, la selecció del motor es farà a partir de la potència, però s’ha de comprovar que 

el motor tingui un parell motor nominal superior al parell resistent màxim exigit. Pel sistema 

d’agitació principal aquest valor és 2452,6Nm. De la mateixa manera que per la potència, 

quan es parla de requeriments mínims de parell, el que realment s’està especificant és el 

parell mínim que ha d’existir en l’eix d’agitació de la màquina.  

A més, tenint en compte que la velocitat a l’eix del motor pot ser 3000, 1500,1000 rpm... (en 

funció del número de pols del motor), es necessària la presència d’un element reductor per 

tal d’assolir les velocitats especificades pel procés productiu.  

Aquest element reductor pot ésser un element reductor mecànic o un element reductor 

elèctric. Si l’element reductor és un element mecànic, per simple igualtat de potències entre 

element transmissor i element receptor (sense tenir en compte el rendiment) permet que el 

parell motor sigui molt menor que l’especificat anteriorment, tant menor com sigui la relació 
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de reducció. En canvi, amb un variador electrònic cal treballar amb motors que tinguin un 

parell nominal suficient.  

Amb el parell resistent i la potència a subministrar, ja podem seleccionar el motor entre els 

catàlegs de cada proveïdor. 

A continuació es dona el valor de la potència necessària en cada cas. Per a realitzar els 

càlculs, s’ha pres la suma de moments torsors en cada element dels dos sistemes 

d’agitació. 

Cola 1: 

Sistema d’agitació principal;  

(1938,6 Nm + 309,6 Nm)·6,28 s-1= 14,2 KW 

Cola 2:  

Sistema d’agitació principal;  

(2112 Nm + 338 Nm)·7,33 s-1= 18 KW 

Cola 3:  

Sistema d’agitació principal;  

(932 Nm + 155,6 Nm)·5,23 s-1= 5,7 KW 

Selecció del variador de freqüència 

Per tal de seleccionar el variador de freqüència cal escollir variadors de freqüència que 

puguin treballar en control freqüència-tensió. A més, degut als avanços tecnològics i a les 

nombroses aplicacions amb ventiladors, s’han dissenyat variadors de freqüència especials 

per aplicacions on el parell es funció del quadrat de la velocitat i la potencia es funció del cub 

de la velocitat. Aquest tipus de variadors de freqüència basen la seva estratègia en l’estalvi 

de la energia ja que la energia necessària per treballar a baixes velocitats impliquen un 

estalvi d’energia molt considerable. Aquest tipus d’esforços estan especialment 

programades en els variadors de freqüència de tal manera que la reducció de tensió es 

realitza de manera més eficaç i ràpida. 

Per tal de seleccionar el variador de freqüència cal comprovar que la potencia que pot 

subministrar sigui superior a la potencia del motor. 
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Selecció de rodaments i acoblaments 

La selecció dels acoblaments pel sistema d’agitació principal es realitza entre els 

acoblaments flexi-rígids, tal i com s’ha explicat anteriorment. Cal assegurar que l’acoblament 

sigui capaç de transmetre el moment torsor al qual se li sotmet. A tal efecte cal tenir en 

compte les indicacions realitzades pel propi fabricant del acoblaments. A més caldrà prendre 

un acoblament amb les dimensions del nostre eix d’agitació. 

El tipus d’acoblament escollit és un acoblament detall amb parell nominal de transmissió 

superior al parell màxim originat en l’eix, i amb la possibilitat de mecanització i claveter en 

els eixos. Cal destacar que el proveïdor assegura la vida infinita dels seus elements. 

Entre les alternatives existia els acoblaments dentats i els acoblaments completament 

flexibles. S’ha optat per l’acoblament dentat per la facilitat de no presentar necessitat de 

manteniment, factor destacable en una empresa on aquestes màquines són la base de la 

seva producció i acceptar diferents nivells de desalineació. 

S’ha escollit aquest tipus d’acoblament ja que garanteix la possibilitat de tenir cert 

desalineament. Malgrat que el desalineament esta controlat per un suport inferior en el tanc 

d’agitació, cal destacar la necessitat de que l’acoblament permeti desalineacions per tal 

d’evitar sorpreses i garantir la no ruptura en casos de funcionament no previst ja que si en 

els acoblaments rígids es presenta alguna desalineació, poden comportar a problemes de 

ruptura per generar sobretensions, especialment en consideracions de ruptura per fatiga. 

A més s’ha descartat els acoblaments hidràulics, més complexes i més indicats com a base 

de control de sobreparells i sobre tensions en el moment de l’arrancada.  

Els rodaments que cal considerar són rodaments que han de permetre sol-licitacions radials 

i axials. En particular els mes simples i mes coneguts són els rodaments de boles de 

contacte inclinat i els de rodets inclinats, en principi, s’escollirà el de boles que té un preu 

més econòmic. De fet, cal escollir simplement un rodament que permeti sol·licitacions axials 

i un que permeti sol·licitacions radials. Les sol-licitacions axials només són en un sentit de 

manera que cal escollir un rodament axial de manera que suporti el sentit d’aquesta força i 

un altre que des front als esforços radials.  

Altres consideracions 

Caldrà tenir en compte la necessitat d’assegurar la estanqueïtat del sistema de lubricació del 

rodaments. A tal efecte s’han considerat la necessitat d’introduir retens de contacte radial i 
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de fregament radial a la base de cada rodament. A més s’ha considerat la necessitat de 

posar les juntes toroïdals per a prevenir fugues per la part superior dels rodaments. 

S’ha previst una estructura de elements estructurals que es formen en base de torretes i que 

serveixen per sustentar el motor i la resta d’elements així com de protegir els eixos de 

rotació. 

Components del sistema d’accionament principal 

El sistema d’accionament principal esta composat per un motoreductor amb variador de 

freqüència i de diferents acoblaments que tots units formen l’arbre d’accionament primari. 

Paral·lelament cal considerar els elements necessaris per a la unió de tot el sistema principal 

com ara els rodaments i cargols d’unió. 

El sistema d’accionament principal està composat per: 

 Motoreductor coaxial d’eixos concèntrics Bonfiglioli model C802 F 22.2 P180 DL 
BN180 M4. (Relació de transmissió de 22,9) 

Freqüència d’alimentació de 50 Hz. 

Posició de muntatge vertical. 

Potència 18,5 KW (pèrdues admeses en el sistema del 4%) 

Velocitat nominal de sortida 66 min-1 ( unitats de descripció del catàleg) 

Parell nominal de sortida 2557 Nm. 

El motoreductor serà subministrat amb una brida de suport. 

 Acoplamiento dentado flexi-rígido Tecnotrans Serie CST 80, radi interior de 
80mm. 

Parell nominal de 5600 Nm. 

Parell màxim de 11200 Nm. 

Moment d’inèrcia 0,052 kg·m2 

Velocitat de rotació màxima 6400 rpm. 

Desalineació màxima de 0.5 º sense afectar el rendiment.. 

Desalineació lineal de 2.2 mm sense afectar el rendiment. 

 Variador de frequencia MICROVASTER model  MDV 1850/2 amb protecció 
IP56 de SIEMENS. 

Tensió nominal trifásica 380 V. 
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Potencia nominal: 22 KW. 

Intensitat nominal: 38 A. 

Pes 22 kg. 

Dimensions  650*275*285 mm. 

Protecció IP20. 

Control per tensió-freqüència amb funció quadràtica per ventiladors. 

 Rodament INA 6016, rodament radial + arandela INA 75*2 
Tots els rodaments amb anells exteriors i interiors massissos. 

Capacitat d’absorbir càrregues combinades. 

Dimensions segons DIN 625-1. 

Pes: 0,845 kg. 

Capacitat de carrega dinàmica, radial 47500 N  

Capacitat de carrega estàtica, radial 40000 N  

Velocitat límit 12000 1/min  

Velocitat de referència: 7000 1/min  

Carrega límit de fatiga, radial 2340 N. 

 

 Rodament INA 7211-BJP 

Pes: 0,645 kg. 

Capacitat de carrega dinàmica radial:45500 N. 

Capacitat de carrega estàtica:38500 N. 

Velocitat límit 7000 min-1 

Velocitat de referència 6800 min-1 

Carrega límit de fatiga radial = 2600 N. 

Angle de contacte: 40 º 

Apart d’aquest components, cal incloure dos retens labials i circlips. 

4.2.5 FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D’ACCIONAMENT PRINCIPAL 

El sistema d’accionament a part de ser capaç de fer front a les resistències passives, ha de 

tenir unes certes característiques que cal estudiar. En particular, s’han de conèixer els punts 

de funcionament del sistema d’accionament (freqüència i tensió d’alimentació del motor, 

controlat pel variador de freqüència) i cal tenir en compte les acceleracions del sistema. A 
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continuació es descriuen els punts de funcionament de cadascun dels sistemes principals i 

secundaris i el càlcul de les acceleracions. 

Punts de funcionament del sistema principal 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el variador de freqüència permet variar la tensió i la 

freqüència d’alimentació del motor. A més, si aquesta variació d’alimentació es realitza en la 

mateixa relació entre tensió i freqüència, aleshores, es desplaça la corba parell motor al llarg 

de l’eix de la velocitat. El procediment establert per tal d’obtenir el punt de funcionament, 

passa per determinar el parell motor necessari i comprovar a quina velocitat té lloc aquest 

parell. Un cop s’ha determinat la velocitat a la que el parell motor rendeix segons les nostres 

necessitats i coneixent la velocitat desitjada, podem establir la disminució de freqüència a la 

que cal alimentar el motor per tal que el motor proporcioni el parell necessari a la velocitat 

desitjada. 

Cal esmentar que no es recomanable treballar amb velocitats de rotació superiors a la 

velocitat nominal ja que el parell disponible del motor a velocitats superiors a la nominal és 

menor que el parell nominal. Igualment caldria tenir precaució en el cas que a baixes 

velocitats es treballes amb parells nominals elevats ja que la elevada intensitat implicaria 

problemes de refrigeració en el motor. En aquesta aplicació el parell necessari a baixes 

velocitats és molt menor respecte al parell nominal i la intensitat consumida no es capaç de 

crear sobre-escalfament malgrat que la velocitat de gir del ventilador sigui molt menor. 

D’aquesta manera, a continuació es determina segons el procediment anteriorment 

comentat en quina relació cal disminuir la tensió i la freqüència d’alimentació. 

D’ara en endavant es considerarà cadascunes de les relacions tensió- freqüència a la que 

cal variar l’alimentació del motor. S’anomenaran amb el primer dígit el numero de la cola i 

amb el segon dígit la situació, sent en cada cas la primera situació, la que es dona a menor 

velocitat. 

Situació 11 ( Cola 1 a la menor velocitat): 

Parell a subministrar 461,2 Nm a 3,14 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 67,27 s-1 

Reducció de la relació constant tensió-freqüència 2,24. 

Situació 12: 
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Parell a subministrar 1561,5 Nm a 5,23 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 66,6 s-1 

Reducció de la relació constant tensió- freqüència 1,33. 

Situació 13: 

Parell a subministrar 2248,6 Nm a 6,28 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 66,17 s-1 

Reducció de la relació constant tensió-freqüència 1,10. 

En aquest cas, cal destacar el fet que estem al límit de la ncessitat de modificar l’alimentació 

del motor ja que en realitat s’esta realitzant una reducció del 10% 

Situació 21: 

Parell a subministrar 180,2 Nm a 2,09 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 67,45 s-1 

Reducció de la relació constant tensió- freqüència 3,37. 

Situació 22: 

Parell a subministrar 800 Nm a 4,18 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 67,0 s-1 

Reducció de la relació constant tensió-freqüència 1,67. 

Situació 23: 

Parell a subministrar 2462,4 Nm a 7,33 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 66,04 s-1 

Reducció de la relació constant tensió- freqüència 1,059. 

Lògicament en aquest cas no cal modificar les condicions d’alimentació del motor 

Situació 31: 

Parell a subministrar 375,8 Nm a 3,14 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 67,32 s-1 

Reducció de la relació constant tensió-freqüència 2,24 

Situació 32: 

Parell a subministrar 696,3 Nm a 4,18 s-1 



BARREJADORA INDUSTRIAL DE 5000 LTS DE     
CAPACITAT PER A LA PRODUCCIÓ DE COLES INDUSTRIALS                                     DISSENY ÒRGANS DE LA MÀQUINA 

  72 

 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 67,13 s-1 

Reducció de la relació constant tensió-freqüència 1,67 

Situació 33: 

Parell a subministrar 1122 Nm a 5,23 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 66,86 s-1 

Reducció de la relació constant tensió- freqüència 1,33 

Acceleracions del sistema principal. 

Per tal de calcular les acceleracions, tant en el sistema principal com en el sistema 

secundari, cal prendre l’equació de la dinàmica per a sistemes rotatoris que es presenta a 

continuació. 

A partir d’aquesta expressió, operant, es troba l’expressió que permet calcular les 

acceleracions: 

 

On Mm és la suma dels parells motor, en aquest cas, únicament el parell motor del 

motoreductor, Mr és la suma dels parells resistents i I és la suma de les inèrcies. 

Pel càlcul dels paràmetres presentats anteriorment, hem de tenir en compte les 

característiques del motor sotmès a l'alimentació del variador de freqüència. Finalment a 

continuació es detallen els resultats obtinguts pel càlcul de les inèrcies i de les 

acceleracions. La resta de càlculs es troben detallats en els annexos. 

Inèrcia del motor. 

La inèrcia del motoreductor es pot trobar directament en el catàleg del motoreductor ja 

reduïda a l’eix de sortida. Aquesta inèrcia és de 14·10-4 kg.m2. Es considera en aquest 

apartat la inèrcia de l’acoblament flexi-rígid 0,052 kgm2. 

Inèrcia de les pales agitadores. 

Per tal de realitzar el càlcul de les pales agitadores cal aplicar l’expressió general del 

moment d’inèrcia i aplicar el teorema de Steiner per tal de desplaçar l’eix de càlcul a l’eix de 

dt
dwIMM rm ⋅=− dw

MM
It

girw

rm

⋅
−

= ∫
0(Eq. 3.25) (Eq. 3.26) 
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gir. D’aquesta manera, a continuació es presenta el càlcul de les pales agitadores de 50º 

d’inclinació. La inèrcia de cadascuna de les pales agitadores és de 0,462 kgm2. 

Per a la pala orientada petita, seguint les mateixes operacions que anteriorment, en resulta 

una inèrcia de 0,249 kgm2. 

Inèrcia de l’eix d’agitació. 

Pel càlcul de la inèrcia de l’eix d’agitació, l'única cosa que cal fer és aplicar les fórmules 

presents en nombroses publicacions. La inèrcia de l’eix d’agitació és de 0,066kgm2. 

Inèrcia total del sistema principal d’agitació. 

Conseqüentment, a partir dels elements presents en el sistema d’accionament principal, en 

resulta una inèrcia a utilitzar a l’equació dinàmica com la que segueix: 3,388 kgm2. 

Acceleracions en el sistema principal d’agitació. 

Les acceleracions del sistema principal d’agitació s’han calculat a partir de les expressions ja 

presentades. Tal i com s’ha especificat anteriorment en el moment de seleccionar el sistema 

de variació s’ha decidit utilitzar un variador de freqüència. Les acceleracions que es 

presenten a continuació són les acceleracions que  tindrien lloc en el cas que es deixes lliure 

el sistema, és a dir que són les acceleracions que es donarien si es seleccionessin en cada 

tram la freqüència especificada en les situacions anteriors. Ara bé, com que es tracta de un 

sistema de variació electrònic, podem estudiar les freqüències a les que cal alimentar el 

motor per tal d’evitar unes acceleracions tant curtes. De fet es pot decidir la rampa 

d’acceleració a cada moment. 

Situació 11: Acceleració fins a punt de funcionament en 0,003 s. 

Situació 12: Acceleració fins a punt de funcionament en 0,004 s. 

Situació 13: Acceleració fins a punt de funcionament en 0,007 s. 

Situació 21: Acceleració fins a punt de funcionament en 0,002 s. 

Situació 22: Acceleració fins a punt de funcionament en 0,004 s. 
Situació 23: Acceleració fins a punt de funcionament en 0,01s. 

Situació 31:Accleració fins a punt de funcionament en 0,002 s. 
Situació 32:Acceleració fins a punt de funcionament en 0,004 s. 
Situació 33: Acceleració fins a punt de funcionament en 0,005 s 
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4.2.6 Disseny del sistema d’accionament secundari 

L’accionament secundari i en particular el seu disseny depèn exclusivament de la solució 

adoptada en el sistema principal d’agitació. De fet, tal i com s’ha comentat anteriorment, el 

sistema d’agitació principal és un sistema vertical.  

Tipus d’estructura 

Cal dissenyar l’accionament del sistema secundari de manera excèntrica i concèntrica a 

aquest eix d’accionament del sistema principal. Conseqüentment, cal permetre que l’eix 

d’accionament principal passi a l’interior dels elements que composen el sistema principal. 

D’aquesta manera cal pensar en una estructura en dues alçades de manera que el motor de 

l’accionament secundari es situa més abaix del motor principal.  

L’estructura que simplifica aquesta solució és posicionar el motor de manera que el seu eix 

sigui ortogonal a l’eix de l’accionament principal. Un cop decidida aquesta distribució cal 

seleccionar el tipus de reducció per aquest sistema i la manera de transmetre un parell 

motor de sentit horitzontal amb un d’eix vertical.  

En el disseny de l’accionament secundari cal destacar diferents possibilitats i els diferents 

criteris per tal de decidir quina de les opcions és la més convenient. Cal decidir si s’utilitza un 

motoreductor o un motor i quin tipus d’engranatge s’utilitza. 

Escollir un motor implica una major simplificació del sistema d’accionament secundari però 

té l’inconvenient de les dimensions dels engranatges. En efecte degut a la relació de 

transmissió necessària, l’engranatge en l’eix vertical seria molt gran en el cas que es 

desitgés no seleccionar un motoreductor. Cal per tant, utilitzar una motoreductor. A partir de 

la necessitat de utilitzar un motoreductor, es pot afegir una reducció afegida amb la 

utilització d’engranatges. Aquesta solució redueix lleugerament el rendiment de la 

transmissió però permet una simplificació de les dimensions.  

Els engranatges mes adequats per tal de ser utilitzats en el sistema d’accionament 

secundari serien uns engranatges compactes i amb un rendiment adequat. Els principals 

candidats a utilitzar serien els següents: 

Engranatges de vis-en fi: 

Els seus punts a favor són la reducció d’espai i la seva adequació a les exigències 

cinemàtiques dels accionaments. Els seus punts en contra són el rendiment baix que implica 
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la necessitat d’un motor més gran i a més la seva major dificultat de fabricació implica un 

cost més elevat. 

Engranatges cònics: 

Els engranatges cònics presenten una facilitat de muntatge, una posició en eix 

perpendicular, un rendiment molt adequat i unes aplicacions de potència i de velocitat molt 

adequats pel procés productiu que s’està duent a terme. Els seus principals inconvenients 

són les dimensions, les forces axials que s’originen i el soroll que te lloc al contacte entre 

dents. Com que els engranatges cònics ens permeten tenir una disposició del segon motor 

horitzontal, s’escollirà aquest tipus d’engranatge pel sistema secundari d’agitació. 

Engranatges rectes: 

Els engranatges rectes presenten unes dimensions compactades mes adequades que els 

engranatges cònics i uns rendiments una mica millors. La fabricació es més senzilla i per 

tant el cost d’aquests engranatges és relativament menor. Degut a la seva tipologia, els dos 

eixos, l’eix conductor i el conduït han d’anar orientats paral·lelament. Es podria pensar en 

una solució on els dos motors estiguessin orientats verticalment, on els engranatges rectes 

serien els engranatges utilitzats. La utilització de engranatges rectes implicaria posar els 

motors un al costat de l’altre i s’ha decidit simplificar la estructura i posicionar l’eix horitzontal 

Tal i com s’ha comentat en el punt anterior, els engranatges que s’utilitzaran seran els 

engranatges cònics que originen esforços axials. Caldrà per tant considerar la presència de 

rodaments capaços d’absorbir aquests esforços.  

A més altres consideracions son necessàries de realitzar ja que: 

• S’ha de disposar de sistemes que permetin transmetre amb eficiència i seguretat el 

parell de motor.  

• S’ha de considerar un sistema d’eix no massís per tal que l’eix del sistema 

d’accionament principal passi pel mig de l’eix del sistema d’accionament secundari. 

Aquest fet obliga a la necessitat de dissenyar una peça, l’interior de la qual sigui buida i que 

a mes pugui trametre el parell motor del l’accionament secundari.. L’unió d’aquest 

engrenatge amb l’eix secundari es realitza a traves de un element cònic d’acoblament.  
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Selecció del motoreductor 

La selecció de l’element motriu presenta la necessitat prèvia de l’estudi de la necessitat d’un 

motoreductor o d’un motor. És evident la necessitat d’un element variador de la velocitat així 

com d’un element reductor de la velocitat degut a la necessitat d’amplificar el parell motor 

per mitja mecànic. 

Les necessitats que es presenten pel sistema motriu de 2452,6 Nm i una potència màxima 

de 4,9 KW. Per a fer front a aquestes necessitats cal seleccionar el sistema motriu i davant 

d’aquest fet es presenten dues alternatives, un motor o un motoreductor. 

Si l’element motriu fos el motor, el que caldria tenir és una reducció molt elevada i per tant 

les dimensions de l’engranatge cònic conduït serien força més elevades que la de 

l’engranatge cònic conductor. La única avantatge que presenta aquest sistema és que la 

relació de reducció es portaria a terme en una sola etapa, reduint així les pèrdues per 

contacte entre engranatges. 

Si l’element motriu fos el motoreductor, moltes alternatives son possibles tantes com 

possibilitats de relació de reduccions existeixen. De fet en el cas d’utilitzar un motoreductor, 

el que s’està realitzant és la reducció de velocitat en dues etapes, la primera per el variador 

intern al motoreductor i la segona pels engranatges cònics que bàsicament s’utilitzen per 

reconduir la velocitat. Per tant en aquest cas, s’origina una alternativa mes, decidir quina 

relació de reducció es dona lloc per la segona etapa de reducció. Aquesta relació de 

reducció es pot decidir de diferents criteris, els dos principals són l’espai necessari pels 

engranatges i el criteri econòmic. Una reducció molt elevada implica un engranatge conduït 

més gran que l’engranatge conductor i precisament aquest és un factor per limitar la 

reducció de la segona etapa. Per tant la relació de reducció s’hauria de situar entorn 1:1 i 1:2 

per tal que l’engranatge conduït no sigui excessivament gran. De entre totes les alternatives 

que existeixen en aquest rang, s’imposa el criteri econòmic i per tant la reducció escollida és 

la 1:1 ja que en el cas de una reducció de 1:1, l’engranatge cònic conduït i l’engranatge 

cònic conductor, són idèntics i per tant es produiria una reducció de costos en la fabricació i 

per tant en la compra en el cas d’optar per aquesta alternativa. 

Per tant el motoreductor que s’escollirà haurà de tenir una potència mínima per tal 

d’acomplir les necessitats que es mostren a continuació. Caldrà a més, considerar un 

rendiment per a la transmissió entremig 1:1 d’aproximadament 95%. 
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Les necessitats a les que ha de fer front el sistema motriu són les següents: 

Cola 1:  

Sistema d’agitació d’àncora;   

(52 Nm + 51,6Nm + 2088,6Nm + 190,2Nm)·1,57 s-1= 3,6 KW 

Cola 2:  

Sistema d’agitació d’àncora;   

(85,2 Nm + 57,6 Nm + 2319,6 Nm + 212,2Nm)·1,83 s-1= 4,9 KW. 

Cola 3:  

Sistema d’agitació d’àncora;   

(38,8 Nm + 20,2 Nm + 318,6Nm + 29,8 Nm)·1,31 s-1= 0,6 KW 

Selecció del variador de freqüència. 

La selecció del variador de freqüència només passa per dues necessitats: assegurar que el 

variador de freqüència pot proporcionar les característiques de funcionament que se li 

demanen i que la intensitat elèctrica que pot proporcionar esta per sota de les seves 

especificacions de intensitat màxima. 

Selecció de rodaments. 

Els rodaments que cal considerar són rodaments que han de permetre sol·licitacions radials i 

axials ja que en particular l’engranatge cònic genera aquests tipus d’esforços quan es posen 

en contacte les dents d’un engranatge cònic. S’escolliran els rodaments que suportin els 

esmentats esforços amb una seguretat a vida mes elevada. Com que els esforços seran 

sempre esforços axials i radials, es preveu un rodament de boles amb capacitat per suportar 

esforços radials i un rodament de boles amb contacte angular, capaç de suportar els 

esforços axials. 

No es preveu la presència de rodament en l’eix de sortida del motor ja que l’eix del motor és 

capaç d’absorbir els esforços generats per l’engranatge cònic.  

Selecció de sistema de transmissió de parell. 

És evident la necessitat de transmetre el parell motor a l’eix conduït del sistema secundari 

d’accionament des d’una posició no vertical ja que el sistema principal ve directament 

alimentat pel motor en posició vertical i tots dos motors no poden ser concèntrics. A més, 

l’eix del sistema secundari ha de ser concèntric a l’eix principal mentre que els motors no 

poden alimentar concèntricament l’eix secundari. El motor del sistema secundari es situa en 
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posició horitzontal i cal transmetre el parell generat pel motor a traves dels engranatges. La 

unió dels engranatges amb els respectius arbres es pot realitzar de diferents maneres, entre 

les mes destacades les següents: 

La unió cargolada, la unió per xaveta i la unió per soldadura. Aquest sistemes d’unió són 

sistemes mecànics que han estat llargament utilitzats en la construcció i disseny de 

maquinària. Cadascun d’ells en diferents situacions i predominant generalment la utilització 

de la unió per xaveta ja que els altres sistemes són sistemes subjectes a la influència de les 

vibracions i a més en el cas de la soldadura és un sistema que només permet la desunió per 

ruptura de la unió. 

Per tal de solucionar aquesta necessitat es preveu que: 

 El motor de l’eix secundari transmet el parell motor a l’engranatge conductor a traves 

de una xaveta. El moviment lateral de l’engranatge esta controlat er un cargol a 

l’extrem i per contacte amb les brides del motor.  

 L’engranatge cònic conduït esta unit a l’eix secundari a traves d’un acoblament per 

collar  

Els acoblaments cònics per collar són elements que es compren directament a la empresa 

subministradora i que mitjançant elements elàstics permet la unió de l’engranatge i de 

l’arbre. La unió es realitza donant tensió al sistema mitjançant uns cargols. Els avantatges 

d’aquest sistema enfront dels anteriors son evidents ja que no estan subjectes a influència 

de vibracions i permet un estalvi de recursos emprats en la fabricació i disseny de la 

màquina ja que no cal realitzar els càlculs previs de dimensionament de la xaveta i permet 

una eficiència major en la fabricació de l’arbre ja que no cal preveure la construcció de 

l’allotjament de la xaveta. Paral·lelament, la fiabilitat de la màquina s’incrementa a l’hora que 

es redueix la necessitat i el temps de manteniment ja que la xaveta esta subjecta a 

problemes de oxidació i de ruptura per fatiga o problemes d’abrasió i solidificació en cas de 

temperatures elevades de funcionament. 

Conseqüentment, el sistema de transmissió de parell provenint del motor i transmès al 

sistema secundari d’agitació es realitza a traves d’acoblament d’aros cònics per collar. 

Aquest elements es troba a l’interior de la caixa que conté, els engranatges de reducció. El 

seu manteniment es basa únicament en la vigilància de la tensió dels cargols. 

És lògic a més, que degut a la concentricitat dels eixos, el parell del sistema secundari ha de 

ser transmès, a traves de d’un eix o element no massís a l’interior del qual hi passi l’eix 
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principal. Aquesta peça que ha de ser expressament fabricada per la nostra màquina, ara 

que es pot realitzar de manera senzilla i barata. Aquesta peça és la que rep els esforços de 

l’eix d’agitació secundari ja que esta solidari en aquest. De la mateixa manera, cal buscar els 

elements de suport necessaris per suportar els esforços estàtics i dinàmics. 

Altres consideracions. 

Entre les consideracions que cal tenir en compte són la lubricació no solament dels 

rodaments sinó també dels engranatges. A tal efecte es preveuran la necessitat de juntes i 

de retens dins la caixa protectora que conté l’engranatge.  

El motor secundari esta subministrada amb brides de suport que permet disposar el motor 

en voladís i no cal per tant estructura de suport.  

Finalment cal destacar la presència de circlips d’unió entre rodament i eix secundari i entre 

l’eix secundari i els cilindres d’agitació.  

Components del sistema d’accionament secundari. 

El sistema d’accionament secundari esta composat per un motoreductor amb variador de 

freqüència i dos engranatges cònics de les mateixes dimensions. Paral·lelament cal 

considerar els elements necessaris per a la unió de tot el sistema principal com ara els 

rodaments i cargols d’unió. 

El sistema d’accionament secundari està composat per: 

 Motoreductor coaxial d’eixos concèntrics Bonfiglioli model C803 76.9 P132 
BN132 S4.( relació de reducció de 76,9). 

Freqüència d’alimentació de 50 Hz. 

Posició de muntatge horitzontal. 

Potència 5,5 KW ( rendiment permès de 90%) 

Velocitat nominal de sortida 18,7 min-1. 

Parell nominal de sortida 2609 Nm. 

El motoreductor serà subministrat amb una brida de suport. 

 Variador de freqüència MICROMASTER VECTOR MM550/2 amb protecció IP56 de 
SIEMENS. 

Tensió nominal trifàsica 380V. 

Potencia nominal: 5,5 KW. 

Intensitat nominal: 11.8 A.  
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Pes 5,0 kg. 

Protecció IP20. 

Control per tensió-freqüència amb funció quadràtica per ventiladors. 

Funció estalvi energia. 

Dimensions 245*185*195 mm  

 Rodaments rígids a boles radial 6021 

Tots els rodaments amb anells exteriors i interiors massissos. 

Diàmetre interior de 105 mm 

Dimensions segons DIN 625. 

Pes: 1,67 kg. 

Cr :Capacitat de carrega dinàmica, radial: 71000 N 

C0r :Capacitat de carrega estàtica, radial: 64000 N. 

nG: Velocitat límit: 9000/min 

nB: Velocitat de referència: 4950 /min 

Cur Carrega límit de fatiga, radial: 3100 N. 

 Rodaments rígids a boles de contacte angular 7220 BJP 
Peso: 3,45 kg. 

Cur : Carrega límit de fatiga, radial 7500 N 

nB Velocitat de referència 4200  1/min  

nG Velocitat límit 3800  1/min  

C0r Capacitat de carrega estàtica, radial 137000  N  

Cr Capacitat de carrega dinàmica, radial 132000N 

 Aro cònic per collar TECNOTRANS sèrie TB 110 de 110 mm de diàmetre exterior. 
Autocentrants. 

Parell transmisible 14600 Nm. 

Força transmissible 300 kN. 

Pressió superficial del aro sobre el cub 95 N/mm2 

4.2.7 Funcionament del sistema d’accionament secundari 

El sistema d’accionament a part de ser capaç de fer front a les resistències passives, ha de 

tenir unes certes característiques que cal estudiar. En particular, s’han de conèixer els punts 

de funcionament del sistema d’accionament (freqüència i tensió d’alimentació del motor, 
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controlat pel variador de freqüència) i cal tenir en compte les acceleracions del sistema. A 

continuació es descriuen els punts de funcionament de cadascun dels sistemes principals i 

secundaris i el càlcul de les acceleracions. 

Punts de funcionament del sistema secundari. 

Per tal de conèixer i estudiar els punts de funcionament del sistema secundari cal realitzar 

les mateixes operacions que en el cas del sistema secundari d’agitació. D’aquesta manera, 

a continuació es determina segons el procediment anteriorment comentat en quina relació 

cal disminuir la tensió i la frequencia d’alimentació. 

D’ara en endavant es considerarà cadascunes de les relacions tensió- freqüència a la que 

cal variar l’alimentació del motor. S’anomenaran amb el primer dígit el numero de la cola i 

amb el segon dígit la situació, sent en cada cas la primera situació, la que es dona a menor 

velocitat. 

Situació 11 ( Cola 1 a la menor velocitat): 
Parell a subministrar 866,2 Nm a 1,05 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 2,03 s-1 

Reducció de la relació constant tensió-freqüència 1,93. 

Situació 12: 

Parell a subministrar 1470,9 Nm a 1,36 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 2,02 s-1 

Reducció de la relació constant tensió-freqüència 1,48. 

Situació 13: 

Parell a subministrar 2386,6 Nm a 1,57 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 1,98 s-1 

Reducció de la relació constant tensió-freqüència 1,31. 

Per a la resta de coles, la velocitat derotació de l’eix secundari és únic per cadascuna d’elles 

i per tant només hi ha una possibilitat de funcionament en cadascuna d’elles. 

Situació 21: 

Parell a subministrar 2615,2 Nm a 1,83 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 1,95 s-1 

Reducció de la relació constant tensió-freqüència 1,07. 
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Aquesta relació de reducció es troba en límit de treball del variador de freqüència ja que 

generalment es permet un lliscament pròxim al 5%. 

Situació 31: 

Parell a subministrar 426,3 Nm a 1,36 s-1 

Velocitat original a la que el motor proporciona el parell resistent ± 2,035 s-1 

Reducció de la relació constant tensió-freqüència 1,49. 

Acceleracions del sistema secundari. 

Per tal de calcular les acceleracions del sistema secundari d’agitació, cal realitzar les 

mateixes operacions que en el cas del sistema principal d’agitació. 

La inèrcia del motoreductor es pot trobar directament en el catàleg del motoreductor ja 

reduïda a l’eix de sortida. Aquesta inèrcia és de 82·10-4 kgm2. 

4.2.7.1.1 Inèrcia del reductor. 

Per tal de calcular la inèrcia del reductor caldria realitzar tots els càlculs necessaris però al 

tractar-se d’un valor aproximat podem prendre un valor d’inèrcia aproximat similar al de un 

reductor ortogonal amb la mateixa relació de transmissió. La inèrcia per un reductor 

d’aquesta mena és 12,6·10-4 kgm2. 

4.2.7.1.2 Inèrcia de les pales agitadores. 

Per tal de realitzar el càlcul de les pales agitadores cal aplicar l’expressió general del 

moment d’inèrcia i aplicar el teorema de Steiner per a les pales perpendiculars superiors ja 

que cal tenir en compte que aquesta placa es troba desplaçada respecte de l’eix 

d’alimentació del motor secundari. D’aquesta manera, la inèrcia de les pales agitadores és 

de 0,98 kgm2 per a les plaques superiors i de 0,830 kgm2 per a les plaques inferiors. 

4.2.7.1.3 Inèrcia dels cilindres d’agitació. 

Pel càlcul de la inèrcia dels cilindres d’agitació superior, central i inferior, s’apliquen les 

formules presents en nombroses publicacions. El valor respectiu d’aquestes inèrcies 

reduïdes a l’eix d’agitació són, 2,95 kgm2, 28,14 kgm2 i de 2,95 kgm2. 

Inèrcia total del sistema principal secundari. 

Conseqüentment, a partir dels elements presents en el sistema d’accionament principal, en 

resulta una inèrcia a utilitzar a l’equació dinàmica com la que segueix: 45,51 kgm2. 
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4.2.7.1.4 Acceleracions en el sistema principal d’agitació. 

Les acceleracions del sistema principal d’agitació s’han calculat a partir de les expressions ja 

presentades. Tal i com s’ha especificat anteriorment en el moment de seleccionar el sistema 

de variació s’ha decidit utilitzar un variador de freqüència. Les acceleracions que es 

presenten a continuació són les acceleracions que  tindrien lloc en el cas que es deixes lliure 

el sistema, és a dir que són les acceleracions que es donarien si es seleccionessin en cada 

tram la freqüència especificada en les situacions anteriors. Ara bé, com que es tracta de un 

sistema de variació electrònic, podem estudiar les freqüències a les que cal alimentar el 

motor per tal d’evitar unes acceleracions tant curtes. De fet es pot decidir la rampa 

d’acceleració a cada moment. 

Situació 11: Acceleració de 0,02 s. 

Situació 12: Acceleració de 0,02 s. 

Situació 13: Acceleració de 0,03 s. 

Situació 21: Acceleració de 0,02 s. 

Situació 31:Accleració de 0,2 s. 

Les acceleracions que s’han calculat demostren ser unes 10 vegades inferiors que en el cas 

del sistema d’accionament principal. Cal tenir en compte per tant la possibilitat d’adaptar tots 

dos sistemes a acceleracions comunes per fer el sistema homogeni. De totes maneres, cal 

considerar l’avantatge que suposa tenir acceleracions tant ràpides i que permeten passar de 

manera molt ràpida en les possibles freqüències d’excitació pròpia.  

4.3  ESTUDI DELS EIXOS CONCÈNTRICS DE ROTACIÓ 

4.3.1 Eix principal de rotació 

Disseny 

El disseny de l’eix no implica tenir en compte consideracions excessives ja que només cal 

alguns aspectes en compte: 

El motor esta situat verticalment i la seva unió amb l’eix d’agitació principal té lloc mitjançant 

un claveter. A més aquest eix ha de ser dissenyat considerant tots els aspectes de 

transmissió de moviment i de suport d’aquest eix. En particular cal tenir en compte els 

possibles acoblaments d’aquest eix i les seves possibles separacions per a tal de facilitar el 

muntatge, desmuntatge i manteniment. 
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A efectes de dimensions cal tenir considerar els càlculs d’esforços en càrregues estàtiques i 

en càrregues dinàmiques. Malgrat aquest fet es parteix d’unes dimensions de 80 mm de 

diàmetre que son les dimensions del motoreductor. Es comprovarà que aquest valor de 

diàmetre es suficient per suportar els esforços. 

Material a utilitzar  

3.3.1.2.1.- Criteris previs 

El material a utilitzar ha de tenir en compte característiques bàsiques: 

 Fora convenient que el material a utilitzar sigui semblant o si mes no el mateix, que 

l’utilitzat en el sistema d’agitació tant primari com secundari per tal d’abaratir costos de 

compra i reduir complexitat de proveïdors. També motivat que pel fet que la demanda 

mecànica sobre els eixos és la mateixa. 

 Cal que la resistència mecànica que ofereixi el material sigui l’adequada en quant a 

ductilitat i resistència elàstica del material 

 A més degut a la utilització de possibles productes corrosius que obliguen a que el 

material a utilitzar tingui una resistència a la corrosió destacable, aquestes dues 

característiques s’han de conservar inclòs a treballant a temperatura. 

 Degut a la necessitat de soldar diferents parts, es necessari que la soldabilitat sigui 

adequada. De la mateixa manera, al haver de mecanitzar l’eix, es necessari que la 

maquinabilitat sigui adequada. 

Hi ha per tant dues alternatives bàsiques, escollir acer inoxidable i d’alumini. 

Les diferencies bàsiques d’aquests dos materials radiquen en la seu comportament diferent 

en relació a la temperatura, la seva densitat i el seu preu. En efecte, l’alumini té com a 

principal característiques la lleugeresa i la bona resistència a la corrosió així com una 

excel·lent conductivitat tèrmica i elèctrica. La conductivitat tèrmica és útil ja que afavoreix la 

dispersió tèrmica en el fluid, malgrat que també implica un consum de calories tèrmiques 

superiors degut a l’augment de pèrdues. A més malgrat que les característiques mecàniques 

de l’alumini són més discretes que les de l’acer, les seves qualitats mecàniques milloren per 

aliatge amb altres elements. Finalment cal destacar la facilitat de conformació (en fred, per 

forja, per emmotllament extrusió i mecanització).  

Per altra banda cal considerar que la densitat de l’alumini és aproximadament tres vegades 

inferior que la densitat de l’acer i aquest fet permet reduir les inèrcies i els pesos del sistema 
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d’agitació. De totes maneres, s’ha de considerar que la transmissió de parell en ambdós 

eixos es realitza mitjançant claveter i per tant l’elecció del material ha de considerar també el 
material del claveter. L’alumini pot aportar molt problemes amb el claveters ja que la debilitat 

del material respecte del claveter originaria problemes. 

En aquest cas, es considera mes adequada la utilització de l’acer inoxidable, malgrat que la 

lleugeresa de l’alumini l’hauria fet un bon candidat. De totes maneres, la capacitat de 

carrega dels rodaments i la resistència del material de la caldera permet que el factor pes no 

sigui el factor mes determinant. Seguint les recomanacions de la bibliografia [Riba, 1998a] i 

www.inoxidable.com es recomana la utilització de l’acer inoxidable amb denominació AISI 

316L que presenta les característiques següents: 

 Composició en carboni: 0,08 % max 

 en molibdè: 2,0-2,5% 

 en silici: 1,00% max. 

 en crom: 16,5-18,5%  

 en niquel:10,5-13,5% 

 Resistencia a la Tracción ( MPa ) < 

710 MPA 

 Límit elàstic: 370MPA (recuit) 

 Límit de fatiga: 270MPA 

 Módulo de Elasticidad ( GPa ) 190-210 

 Densidad ( g cm-3 ) 7,98. 

 Dureza: 120-180 Brinell 

 Molt bona soldabilitat, bona 

maquinabilitat 

 Coeficient de expansió tèrmica: 16-

18x10-6 K-1 

Sistemes d’unió 

El sistema d’unió de l’eix s’ha pensat de manera que es puguin fabricar d’acord amb la sèrie 

de fabricació prevista i de manera còmode. D’aquesta manera, l’eix de sortida del motor es 

troba acoblat a l’eix d’agitació amb la finalitat de separar clarament l’eix principal d’agitació. 

Aquest es troba dividit en tres, dos extrems en acer inoxidable i un tub central. 

La unió de l’eix amb les pales agitadores te lloc mitjançant el mateix criteri de fàcil muntatge. 

D’aquesta manera, es dissenya un element de subjecció al qual es troben soldades el 

conjunt de pales agitadores i la placa de suport de les pales.  

L’eix i l’element de subjecció es troben units per un passador que pot fer front als a 

qualsevol tipus d’esforç, moment flector i moment torsor i el conjunt de les pales s’uneix a 

l’element de subjecció per soldadura.  
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Resistència d’esforços 

Els càlcul de resistència d’esforços realitzat en l’annex B, demostra que l’eix principal 

d’agitació i les diferents unions necessàries pel muntatge de l’accionament principal, esta 

dimensionat a vida infinitat. 

4.3.2 Eix  de rotació secundari 

Disseny 

El disseny del sistema secundari d’agitació depèn directament de les qualitats d’agitació que 

es vol donar al fluid i en especial a la seva funció com sistema d’agitació de tipus àncora 

amb pales perpendiculars girant a contracorrent. D’aquesta manera, l’eix ha de seguir la 

forma del recipient  tot al llarg del dipòsit. 

L’arbre de tipus àncora podria ser un eix massís o un eix no massís i finalment s’ha decidit 

aplicar aquesta segona variant per tal de facilitar la unió d’aquest amb l’element motriu i per 

intentar reduir el pes de l’eix i reduir així les soldadures . A més, els cilindres no massissos 

no impliquen cap dificultat afegida a la fabricació del material 

L’únic aspecte del que s’ha de tenir cura es el dimensionament de l’arbre d’agitació 

secundari per tal de suportar els esforços. La seva dimensió exterior esta predeterminada en 

100 mm, entre d’altres raons per tal de partir del mateix material base o per tal d’aprofitar la 

matriu exterior de la conformació en fred de l’eix principal. 

Material a utilitzar 

El material que s’utilitza per a la realització del sistema secundari d’agitació és el mateix 

material utilitzat per a l’eix del sistema principal d’agitació. Les raons per a la seva elecció 

són les mateixes ja que la transmissió de parell també es fa mitjançant  claveter insistint en 

aquest cas en les qualitats mecàniques i la seva soldabilitat. 

Sistema d’unió 

El sistema d’unió previst en el sistema secundari d’agitació és la soldadura entre l’eix i les 

pales d’agitació. Es considera aquest sistema millor que la unió per cargols per la facilitat de 

muntatge i per la necessitat que l’eix secundari tingui la mateixa forma que el dipòsit i no 

gaire allunyat de les parets d’aquest. Cal no considerar la possibilitat de desmuntatge 
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íntegre de la màquina ja que molt rarament s’han de canviar les pales i per tant, un sistema 

d’unió el desmuntatge del qual sigui destructiu, no implica cap inconvenient en el 

manteniment de la màquina. 

L’ancla esta  sostinguda per un element de suport al qual esta sostinguda per un circlip per 

evitar moviments relatius verticals i es transmet el parell a traves del claveter. Les dues 

ancles estan subjectades per cargols entre elles. 

Resistència als esforços 

De la mateixa manera que en el cas de l’eix principal s’ha considerat que la resistència 

estàtica i la resistència dinàmica, en aquest cas cal tenir en compte igualment els dos tipus 

de fallades. 

Els càlcul de resistència d’esforços realitzat en l’annex B, demostra que l’eix principal 

d’agitació i les diferents unions necessàries pel muntatge de l’accionament principal, esta 

dimensionat a vida infinitat. 

4.3.3 Estudi de les paletes rascadores 

Necessitat 

Les paletes rascadores son pales que s’utilitzen per la neteja de les parets del tanc 

d’agitació. En efecte, les parets del tanc d’agitació queden brutes per restes de barreja que 

es solidifiquen en el moment que el tanc d’agitació es buida, bàsicament degut a la viscositat 

dels productes i per refredament de la barreja.  

Per tal d’evitar obtenir una quantitat de barreja inferior a la esperada, per tal d’evitar 

problemes de homogeneïtzació de la barreja i per tal d’evitar problemes en barreges 

consecutives d’elements diferents que es queden en les parets del tanc, cal posicionar unes 

pales que rasquin les parets dels tanc d’agitació. 

És necessari que aquestes pales rasquin contínuament les parets del tanc mentre s’està 

realitzant la barreja i per tant es necessari que estiguin disposades en el sistema d’agitació 

secundari.  

En el moment d’escollir-se les pales rascadores, cal tenir en compte dos aspectes principals. 
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• Les pales rascadores mantindran una certa fricció amb el tanc d’agitació per tal de 

poder rascar. Conseqüentment, es considera necessari disposar de una material que 

mantingui un coeficient de fricció amb l’alumini força baix, per tal d’estalvi d’energia. 

• El material que s’utilitza es una material que ha de mantenir les seves propietats a 

temperatura i ha d’evitar veure’s afectat per la presència d’elements de la mescla. 

Material de les pales rascadores 

Com a conseqüència de tot els arguments anteriors, es considera oportú escollir el teflon 

com a material per a les pales rascadores. Els principals motius pels quals s’ha elegit el 

teflon com el material adequat per a les pales rascadores, s’exposen a continuació: 

• Molt bones propietats antiadherents 

• Baix coeficient de fricció 

• Bona resistència als elements químics corrosius. 

• Bones propietats a qualsevol temperatura ja que el seu rang de treball s’estén entre 

la temperatura ambient i 270ºC. 

• Bones propietats mecàniques. En el cas que es necessitessin assolir millores en les 

propietats mecàniques, es poden afegir diferents elements per millorar les 

condicions. 

• Baixa abrasió. 

• Baixa absorció d’aigua. 

Disseny 

El disseny de les pales ha de tenir en compte la funció que ha de realitzar la pala rascadora i 

també el seu suport. 

El disseny de les pales cal que donin solució a la necessitat de rascar i per tant cal que 

finalitzin en punta per tal de rascar amb mes facilitat les parets del tanc i la forma de la pala, 

hauria de permetre desallotjar fàcilment, tot el que es recull, tal i com fan les pales llevaneu 

de les carreteres. Conseqüentment el seu disseny respon a aquesta necessitat. 

De la mateixa manera cal dissenyar el suport de la pala rascadora a l’eix d’agitació 

secundari. Per tal de permetre que les pales siguin fàcilment canviables, s’ha decidit que la 

unió amb el sistema d’agitació sigui roscat. Per a aquest efecte, cal posicionar una element 



BARREJADORA INDUSTRIAL DE 5000 LTS DE     
CAPACITAT PER A LA PRODUCCIÓ DE COLES INDUSTRIALS                                     DISSENY ÒRGANS DE LA MÀQUINA 

  89 

 

al qual es rosca la pala rascadora. Aquest element suport anirà soldat a les pales d’agitació 

secundari. Aquest element és un element en alumini. 

4.4 ESTUDI DEL BOMBO DE LA MÀQUINA 

La principal característica que ha d’acomplir la màquina és assolir el volum mínim de 

fabricació de coles i suportar la estructura principal. D’aquesta manera, les dimensions de la 

caldera queden establertes pel tipus de vorticitat desitjada i la producció de cola desitjada. 

El bombo de la màquina esta format per tres parts ben diferenciades. 

Per tal de donar cabuda al serpentí, s’han previst dos calderes, una interior a l’altre. La 

interior esta soldada a la caldera exterior i entre elles, es posiciona el serpentí amb dues 

entrades i dues sortides de la canonada d’aigua calenta. 

 El bombo de la màquina: La part central de la caldera és la part on es duen a terme les 

barreges de les coles ja que la part superior on hi ha contacte amb la cola i la part 

inferior és bàsicament útil per buidar la cola. Conseqüentment, aquesta zona ha de ser 

escalfada per un serpentí d’aigua calenta que prové de la instal·lació de la fabrica. Per tal 

de donar cabuda al serpentí, s’han previst dos calderes, una interior a l’altre. La interior 

esta soldada a la caldera exterior i entre elles, es posiciona el serpentí amb dues 

entrades i dues sortides de la canonada d’aigua calenta.  

 Part inferior de la màquina: La part inferior de la màquina és la part que tanca la màquina 

per la part inferior i per tant té una forma cònica i amb un cert desnivell per tal de garantir 

la possibilitat de buidatge de la màquina per gravetat. S’ha previst a mes la possibilitat de 

desmuntar la part inferior per tal de permetre acoblar perfectament l’eix en la seva part 

inferior i com a zona d’accés en el cas que fos necessari. 

 La part superior de la màquina. A diferència de la part inferior de la màquina, la part 

superior de la màquina esta cargolada a la part central amb la finalitat de poder 

desmuntar-ho i accedir a les pales d’agitació i per facilitar el muntatge. Cal destacar que 

s’ha previst la disposició de una obertura superior per tal de poder anar verificant com es 

desenvolupa el procés de fabricació i una inspecció visual pel manteniment de la 

màquina. 

 Seguint les recomanacions de la bibliografia [Riba, 1998 pag 83], es considera adequat 

com a material de la caldera, un acer inoxidable. El material escollit és AISI 304. Aquest 

acer és un acer inoxidable amb aleacions de ferro amb un mínim de 10,5 % Cr. S’afegeix 
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el molibdè per tal de donar més resistència a la corrosió especialment front els elements 

químics i el níquel per donar major resistència i la tenacitat del material. 

 Les característiques del material són: 

 Composició en carboni: 0,07 % max 

  En manganès: 2,00% max 

  en crom: 18-20%  

 en niquel:8-11% 

 Resistencia a la Tracció (MPa ) < 700 

MPA 

 Límit elàstic: 340 MPA (recuit) 

 Límit de fatiga 240 MPA 

 Módulo de Elasticidad ( GPa ) 190-210 

 Densidad ( g cm-3 ) 7,98. 

 Dureza: 185/320 Brinell 

 Molt bona soldabilitat i adequada 

maquinabilitat. 

 Coeficient de dilatació tèrmica: 17,2 

µm/mK 

4.4.1 Sistema de calefacció 

La calefacció de la màquina ha de ser capaç d’escalfar el líquid per tal que la barreja es 

dugui a terme en condicions adequades seguint el procés de fabricació. Tal i com s’ha 

comentat, en la part central de la màquina, s’ha previst un serpentí amb una canonada 

d’aigua amb dues entrades i dues sortides. Les entrades estan previstes a la part superior i 

a la part mitja. La finalitat de posar dos sistemes diferenciats és evitar que hi hagi un 

gradient de temperatura massa elevat a l’interior de la cola. La temperatura dins de la 

caldera esta controlada per dues sondes de temperatura PT100, que ofereixen un bon 

equilibri entre exactitud en la lectura i rapidesa de mesura. La lectura d’aquestes sondes 

actua sobre la temperatura de l’aigua que entra al serpentí i per tant adequa la consigna de 

temperatura a la temperatura actual del líquid. 

4.4.2 Estudi de l’estructura de suport de la màquina 

Per tal de definir la estructura de la màquina, cal diferenciar entre l’estructura de la pròpia 

caldera i de la estructura del sistema d’accionament. La estructura del sistema 

d’accionament principal és senzilla perquè el motor de l’agitació principal esta situat 

longitudinalment a l’eix d’agitació. Tot l’eix esta cobert per diferents peces protectores que 

estan unides unes a les altres per cargols. Aquestes peces es situen longitudinalment a l’eix 

principal vertical i estan suportades totes elles per la caldera per la brida superior. 

L’estructura de suport és per tant un estructura molt recte. La estructura del sistema 

d’accionament secundari és també senzilla ja que el motor secundari es situa perpendicular 
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a l’eix principal. El motoreductor s’ha seleccionat de manera que estigui unit per brides a la 

caixa protectora de l’engranatge cònic de manera que el motoreductor esta suportat per la 

caixa protectora. Aquesta caixa protectora esta suportada per la caldera de la màquina. El 

subministrador dels equips calcula ell mateix que la unió per brides és suficient. 

Esta previst que la caldera estigui suportada per l’edifici d’instal·lació, a mig nivell de la 

màquina. A tal efecte, la caldera presenta una zona de suport de radi superior que la pròpia 

caldera amb la finalitat que aquesta zona sigui la zona de suport de la màquina amb l’edifici 

de la fàbrica. L’emplaçament d’aquesta zona de suport presenta tres grans avantatges: 

 L’emplaçament d’aquesta zona de suport esta dissenyada de tal manera que les boques 

d’entrada-sortida de l’aigua calenta, es situen al sostre del pis inferior i al terra del pis 

superior per tal d’evitar canonades a mitja alçada. 

• L’emplaçament de la zona de suport permet també que un operari situat de peu enfront 

de la màquina pugui fer amb tota facilitat les tasques d’inspecció del procés i les tasques 

d’inspecció en el cas de manteniment necessari. 

• L’emplaçament de la zona de suport permet també que la descarrega de la caldera es 

faci a mitja alçada permeten que l’operari pugui treballar amb comoditat. 
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5 ANÀLISI MEDIAMBIENTAL DE LA FABRICACIÓ I ÚS DE LA MÀQUINA 

5.1 PROCÉS DE FABRICACIÓ DE MATÈRIES PRIMES 

5.1.1 Generació de residus 

La indústria que fabrica les matèries primeres per a la fabricació de la màquina té una 

activitat que té conseqüències mediambientals en els aspectes següents. 

• Gasos emissió: La fabricació del metall a partir del qual es fabrica la màquina, té lloc 

en empreses siderúrgiques que originen al seu temps diferents residus com ara gasos 

de efecte hivernacle i d’efecte de pluja àcida degut a la recuperació i combustió dels 

metalls.(S02, NOx, CO i CO2). Aquestes indústries han de mesura els valors d’emissió 

dels diferents elements contaminants d’acord amb la llei vigent. De totes maneres, la 

evolució del consum mostra que cada cop els forns son elèctrics ( de totes maneres, 

caldria comprovar a cada zona d’instal·lació la font de la energia elèctrica). 

De la mateixa manera, s’emeten compostos orgànics per evaporació del líquid de 

refrigeració que s’hagi pogut barrejar amb elements aquosos.  

• Aigües residuals:  

Aquesta indústria genera diferents tipus d’aigües residuals en funció de l’ús realitzat a 

l’aigua. Aigües residuals amb la presència de diferents components olis, detergents i 

engrassants com a conseqüència de la neteja de la maquinària i aigües residuals amb 

presència de metalls provenint de la fabricació dels recubriments metàl·lics.( exemple: 

zincat) i de barreja amb fluids de tall. 

Aigües residuals sanitaris i de neteja de terra. 

 Olis: Les màquines que necessiten oli ha de ser canviat en funció dels règims de 

manteniment de les màquines.  

• Sol: Es pot contaminar el sòl per dipòsit de matèries metàl·liques durant un cert temps. 

Per tant cal verificar que totes les restes metàl·liques quedin ben recollides sense 

mantenir contacte amb el sòl. A més, els fluids de refrigeració contenen elements 

metàl·liques que salpiquen durant la manipulació dels fluids i son potencialment 

contaminadors del sols. 
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• Fluids de refrigeració: S’utilitzen fluids lubrificants en els processos de fabricació de la 

matèria primera que malgrat que puguin ser recuperats, part d’ells es perden degut a la 

seva utilització ( evaporació, pèrdua per salpicades etc...). 

• Soroll. És possible que els processos productius de les matèries primeres origini soroll 

suficient per superar els límits legals de soroll. L’afectació es limita a l’interior de la 

fabrica ja que generalment les pròpies parets de la fabricació limiten l’emissió de soroll 

de l’exterior. 

5.1.2 Consum d’energia i aigua 

• Generació de CO2 i consum d’energia: Les empreses siderúrgiques tenien en el 1996 

un consum d’energia mig de 130 Kwh per tona produïda. La quantitat de C02 produït 

arrel d’aquí varia en funció de quina és la font de la energia subministrada per la 

companyia elèctrica. 

• Consum d’aigua: La fabricació de metalls és font de consum d’aigua degut a les 

solucions aquoses per a la fabricació de fluids refrigerants i a l’aigua sanitària.  

5.1.3 Codificació dels residus 

A la ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, es publica les operacions de valoració i eliminació 

dels residus i la llista Europea de residus en els quals es codifica els residus generats per la 

cada sector de fabricació. En aquest cas ens afecte, els següents codis: 

• Codi 10: Residuos de procesos térmicos  

• Codi 11: Residuos del tratamiento químico de superficies y del recubrimiento de 

metales y otros materiales  

• Codi 12: Residuos del moldeado y tratamiento de superficies de metales y plásticos. 

• Codi 16: Residuos no especificados en otro capítulo de la lista. 

5.2 PROCÉS DE FABRICACIÓ 

5.2.1 Generació de residus 

El procés de fabricació de la màquina és un procés de fabricació realitzat bàsicament en 

tallers de mecanització i per tant tots els residus generats són els residus usualment 

generats en un aquest tipus de fabrica. S’esmentarien aquí els mateixos residus expressats 

en el punt anterior. A més s’hi afegeixen els següents: 
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• Ferritja: La ferritja que s’origina degut al procés de fabricació de les peces finals cal ser 

recuperada en contenidors separats i tractats per una empresa especialitzada per a la 

seva reutilització. 

• Fluids de tall: Els fluids de tall serveixen per a refrigerar la peça quan s’està realitzant 

una feina de mecanització. Aquests fluids es barregen amb residus metàl·lics, 

partícules diverses i a vegades amb olis i grases. A més perden propietats per la seva 

utilització i necessiten ser canviats. 

5.2.2 Consum d’energia i aigua 

Mateixes consideracions que en 4.2.2 

5.2.3 Codificació de residus 

Mateixes consideracions que en 4.2.3 

5.3 PROCÉS DE UTILITZACIÓ 

5.3.1 Generació de residus 

Durant la utilització de la màquina, s’originen bàsicament dos tipus de residus: 

 Aigües residuals: Les aigües residuals s’originen degut a la neteja de la caldera i d’altres 

elements d’emmagatzematge dels productes del procés. Aquestes aigües contindran 

elements químics i residus de adhesius. Cal afegir l’aigua residual degut a aigua 

sanitària i aigua de neteja. 

• Productes químics: Durant el procés de fabricació s’originen productes químics i 

conseqüentment cal preveure que durant el procés de fabricació s’originin residus 

químics que necessiten ser recopilats en emplaçaments destacats i han de ser tractats 

de manera especial. De la mateixa manera, han aquests residus han de ser recuperats 

per una empresa amb qualificació per par de l’agència de residus. 

• Sol: El sol pot ser contaminat amb elements químics que poden provenir de la neteja de 

les màquines (salpicadures) o per contacte del producte final amb el sòl. 

• Olis: Les màquines que necessiten oli ha de ser canviat en funció dels règims de 

manteniment de les màquines. 

• Soroll. És possible que la màquina origini soroll suficient per superar els límits legals de 

soroll. Això pot tenir lloc especialment degut a l’emplaçament de la màquina en una 
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fàbrica, on s’acumulen altres màquines barrejadores i altres processos productius. 

L’afectació es limita a l’interior de la fabrica ja que generalment les pròpies parets de la 

fabricació limiten l’emissió de soroll de l’exterior. 

5.3.2 Consum d’energia i aigua 

Cal destacar que en la activitat normal de la producció es consumeix energia, no solament 

per la necessitat de realitzar la barreja sinó també pel fet d’haver d’escalfar el líquid per tal 

que la barreja es produeixi i que les emissions de gasos que se’n derivin serà dependent del 

punt de subministrament i de la companyia que subministra. 

La pròpia activitat de la fabrica fa que es consumeixi aigua per a la fabricació de coles, per la 

neteja de la caldera al finalitzar cada procés de fabricació i per l’aigua sanitària 

5.3.3 Consum d’energia i aigua 

A la ordre ministerial esmentada anteriorment, es determina com a codi 08 els residus que 

es generen en aquest tipus d’activitat: Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 

utilización (FFDU) de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes), adhesivos, sellantes y 

tintas de impresión.
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6 SEGURETAT LABORAL EN LA MANIPULACIÓ DE LA MÀQUINA: CERCA I 
APLICACIÓ DE LA NORMATIVA ACTUAL  

La llei 31/1995 regula en l’article 31 les obligacions que els fabricants, importadors i 

subministradors de maquinaria han de complir per poder vendre els seus productes. En 

particular, especifica que els fabricants, importadors i subministradors hauran d’assegurar 

que els seus productes no son constitutius de cap mena de perill. 

En particular cal assegurar  

• Forma correcta d’utilització i de manteniment. 

• Mesures preventives addicionals. 

• Riscs laborals en l’ús normal. 

• Riscs per manipulació o ús inadequat. 

De la mateixa manera, obliga a que la màquina s’entregui amb: 

 Marcatge CE 

 Declaració de conformitat. El fabricant, subministrador o importador declara que la seva 

màquina o component esta conforme a Normativa Europea i es fa responsable de la 

seguretat del producte. Obliga a que s’incloguin diferents dades com els números de 

sèrie 

 Manual d’instruccions. 

Com a primera conclusió, d’aquesta obligació es desprèn que s’assegurarà que tots els 

components que sigui necessari comprar compliran amb tota la normativa vigent i que 

conseqüentment disposaran del marcatge CE com a font de garantia. A més, cadascun 

d’aquests components disposaran dels seus corresponents llibrets d’informació recollint la 

informació anteriorment especificada. 

Com a mesura per evitar riscs innecessaris i inesperats en la manipulació de la màquina 

s’han previst tres mesures especials que cal destacar. 

 Es preveu un interruptor general d’emergència que serà necessari activar no solament 

quan es produeixi un element d’emergència però també quan es realitzi una feina 

especial de manteniment. D’aquesta manera caldrà validar el final de les operacions de 

manteniment de la màquina. 
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 Per tal de posar en marxa la màquina cal apretar un interruptor allunyat de la zona de 

màquina que obliga l’operari a estar estigui fora de l’àmbit de la màquina i evitar així que 

la màquina es posi en marxa mentre l’operari pugui estar manipulant la màquina. 

 Es preveu la presència de un detector en la zona de la boca de carrega dels elements 

que avisi en el cas que la boca de càrrega s’obri. Com que les operacions de fabricació 

aniran programades, el programa serà capaç de detectar si l’obertura de la boca respon 

a una operació necessària pel procés de fabricació o no. En aquest darrer cas, el 

sistema generara una alarma que si no és anul·lada en breu període de temps, aturaria 

el procés de fabricació de la màquina. 

Com a mesura per evitar riscs innecessaris en la realització de les operacions productives 

de la màquina, s’han previst diferents aspectes que s’esmenten a continuació. 

6.1 ELEMENTS QUÍMICS 

El Real Decret 374/2001 regula la exposició del treballadors al conjunt de riscos que poden 

tenir el seu origen en els agents químics presents en el lloc treball ja sigui origen intern o 

origen extern. 

La màquina té com a finalitat la producció de coles industrials a partir de diferents elements 

químics. Al existir diferents elements químics, es pot produir l’exposició dels treballadors a 

elements químics. A tal efecte, s’han previst dos retens per tal d’evitar que líquids i gasos 

puguin tenir tendència a l’atmosfera de treball, un entre eix secundari i eix principal, 

juntament amb l’eix secundari i el seu suport. Aquestes mesures específiques de prevenció 

no son necessàries pel procés però s’introdueix amb finalitat de seguretat laboral. De la 

mateixa manera, tot l’accionament esta envoltat de caixes tancades que afavoreix que gasos 

i líquids, no passin a l’atmosfera de la zona de treball. 

Cal destacar que la boca de càrrega pretén evitar l’obligació de l’operador a entrar els 

diferents elements químics i afavoreix que es pugui introduir directament a la màquina. De la 

mateixa manera, el fet que el procés de fabricació sigui un procés de fabricació tancat, evita 

el contacte amb productes la  produïts durant el procés com ara vapors o líquids escalfats. 

El procés de fabricació no genera productes amb risc d’incendi o explosió i per tal la 

màquina no presenta mitjans individuals propis per solucionar qualsevol problema en aquest 

sentit. De la mateixa manera, la màquina no presenta mitjans preventius per evitar qualsevol 

problema que es derivats de mal funcionament de la màquina, ja que en cas que fallés 

alguna cosa en la maquinaria, els productes químics, quedarien retinguts dins de la caldera. 
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Finalment, el procés de fabricació no genera sobrepressions i en el cas que aquestes es 

duguessin a terme, la pressió s’alliberaria per la boca de carrega de visualització. En aquest 

sentit, cal destacar que la màquina no presenta cap element d’estanqueitat a la pressió 

Cal destacar que l’atmosfera de treball de la màquina esta considerada com una atmosfera 

normal sense especials riscs a destacar. 

6.2 ELEMENTS ELÈCTRICS 

El real decret 614/2001 regula les disposicions mínimes de seguretat per a la protecció dels 

treballadors enfront al risc elèctric en els llocs de treball. 

En particular, cal destacar que la màquina anirà preparada amb les mesures oportunes de 

protecció elèctrica com ara interruptors diferencials i fusibles i en general la màquina 

disposarà dels elements necessaris per evitar sobreintensitats i sobretensions. De la 

mateixa manera, es preveu la instal·lació d’un endoll per aturar tota la energia a la màquina 

així com un interruptor d’emergència capaç d’aturar la instal·lació tant bon punt es produeix 

una emergència. 

De la mateixa manera, tots els elements metàl·lics de la màquina aniran connectats entre si 

per tal de reconduir la electricitat estàtica i preparar la presa a terra. 

La màquina treballarà en baixa tensió i en règim trifàsic. No esta prevista la introducció de 

cap element portàtil d’il·luminació però en el cas que així fos aquest aniria regulat per la 

instrucció ITC-BT-44 que defineix la tensió de seguretat màxima.  

6.3 EXPOSICIÓ AL SOROLL 

La nova directiva europea sobre soroll (2003/10/CE) regula que la exposició de soroll 

màxima per al treballador és de 87 db. La directiva també regula uns límits màxims de soroll 

que en el cas de ser superats, obliguen a l’empresari a prendre mesures al respecte. 

Aquests valors són 80 i 85 db. Tots els dispositius que s’adquireixin per a la construcció de 

la màquina compliran amb aquests requisits. De totes maneres, és possible que el conjunt 

de la màquina generi soroll suficient per a superar algun d’aquests valors, especialment 

degut a la utilització de rodaments cònics. Tanmateix, l’entorn de treball de la màquina que 

és  l’interior de la fàbrica, pot generar directament la superació dels valors. En aquest cas es 

preveuran elements de protecció pel treballador ja que es preveu en la directiva esmentada, 

la necessitat de posar en disposició de l’empleat mesures específiques de protecció contra 

el soroll i que serà funció del soroll global de la màquina. 
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6.4 EXPOSICIÓ A LES VIBRACIONS 

El real decret 1311/2005 regula la protecció de la salut i de la seguretat dels treballadors 

front als riscs derivats o que es puguin deriva de les vibracions mecàniques. Aquest real 

decret pretén assimilar una normativa europea a Espanya. La normativa europea que es fa 

esment és la directiva 2002/44/CE  

En aquest real decret es preveu la necessitat d’imposar mesures de protecció quan aquesta 

vibració afecti al braç de l’empleat o de tot el cos del treballador. En ella s’estableixen els 

valors mínims i les seves durades per tal de començar a aplicar mesures de defensa de la 

salut de l’empleat. 

La màquina no hauria de ser font de vibracions importants ja que no presenta elements 

generadors de vibracions importants. A més, en el cas que es generessin les vibracions 

serien de cos sencer ja que no hi ha contacte directe entre la màquina i l’home durant el 

funcionament. De totes maneres, la màquina esta suportada sobre el sòl de la màquina i 

seria aquest sol el primer esmorteïdor de les vibracions generadores de la màquina. En 

qualsevol cas, no es preveu cap mesura especial de protecció. Igualment, cal especificar 

que el disseny del suport inferior de l’eix principal té en compte les possibles vibracions que 

es puguin dur a terme per desalineació de l’eix. A tal efecte, s’ha previst guiatge de l’eix 

principal en el seu extrem inferior. 

6.5 EXPOSICIÓ A L’AMBIENT TÈRMIC  

Les condicions de treball inclouen l’ambient tèrmic en el qual es desenvolupen les principals 

activitats de l’empresa. A aquest respecte, cal esmentar que la màquina no ha de ser font 

principal de participació en la generació de calor del conjunt de la fabricació. De totes 

maneres, en el procés de fabricació de la màquina, es generarà temperatura per tal que les 

reaccions es puguin dur a terme, especialment quan la descarrega de material fabricat es 

dur a terme per quan el producte esta a temperatura
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7 PRESENTACIÓ DELS PLÀNOLS DE CONJUNT DELS COMPONENTS MÉS 
IMPORTANTS 

Els plànols més importants que s’ha cregut oportú presentar són els següents: 

• Plànol nº1:Fulla 1. Sistema d’accionament principal i secundari. El plànol pretén 

presentar el disseny del sistema d’accionament principal i secundari amb tots els 

elements necessaris per realitzar la transmissió de forces. 

• Plànol nº1: Fulla 2. Sistema d’accionament principal i secundari. El plànol pretén 

presentar el disseny del sistema d’accionament principal i secundari amb tots els 

elements necessaris per realitzar la transmissió de forces. 

• Plànol nº1: Fulla 3. Eixos d’agitació. El plànol pretén presentar el disseny dels eixos 

d’agitació principal i secundari amb la unió de les pales agitadores. 

• Plànol nº2: Caldera. El plànol pretén presentar el disseny de la caldera mostrant els 

elements de calefacció de la caldera. 

• Plànol nº3: Pales inclinades superiors en posició plana. El plànol pretén presentar el 

disseny de les pales inclinades superiors en posició plana. 

• Plànol nº4: Pales inclinades superiors en posició de muntatge. El plànol pretén 

presentar el disseny de les pales inclinades superiors en posició de muntatge. 

• Plànol nº5: Pales inclinades inferiors en posició plana. El plànol pretén presentar el 

disseny de les pales inclinades inferiors en posició plana. 

• Plànol nº6: Pales rascadora de teflon. El plànol pretén presentar el disseny de les 

pales rascadores de teflon. 

• Plànol nº7: Eix principal. El plànol mostra l’eix principal descrivint les característiques 

principals de l’eix com ara dimensions i qualitats de fabricació. 

• Plànol nº8: Eix secundari. El plànol mostra l’eix secundari descrivint les 

característiques principals de l’eix com ara dimensions i qualitats de fabricació.
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8 ESTUDI ECONÒMIC. PRESSUPOST 

Per tal de realitzar l’estudi econòmic del cost de la màquina cal avaluar diferents casos, els 

cost directes de compra de material, costs de disseny imputables a tota la sèrie de fabricació 

i costs de fabricació individualitzat a cada màquina. De la mateixa manera, cal calcular els 

costos de transport, muntatge etc... 

Per tal de calcular la implicació que té el cost de la màquina sobre l’increment de preu de la 

cola. 

8.1 COST DE COMPRA D’ELEMENTS PER L’EIX PRINCIPAL 

En les dues taules següents, es mostren els costos dels equips comprats i dels elements 

fabricats pel sistema de l’eix principal. 

Quantitat Equips comprats eix principal Cost unitari 
[EUR]

Cost 
[EUR]

1 Motorreductor de l’eix principal 8250 8250
1 Variador de frequencia 3350 3350
1 Element dentat d’unió 675 675
2 Rodaments de l’eix principal 100 200
1 Caldera 15000 15000

Altres...
Juntes, gomes, cargols, femelles de retenció, 

sondes de temperatura, cablejat elèctric, circlips

Total 32475

1 5000 5000

 

Quantitat Elements fabricats Cost unitari 
[EUR]

Cost 
[EUR]

4 Fabricació dels elements protectors 207 828
1 Eix 529 529
8 Fabricació de les pales d'agitació 92 736
4 Fabricació elements de suport 161 644
1 Serpentí 635 635
4 Elements de suport de la màquina 138 552
4 Passadors 29 115
1 Obertura de visualització 98 97,75
1 Elements diversos 650 650
1 Suport rodament inferior 288 287,5
1 Fabricació tub de drenatge 230 200

Total 5274,25  
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8.2 COST DE COMPRA D’ELEMENTS PER L’EIX SECUNDARI 

En les dues taules següents, es mostren els costos dels equips comprats i dels elements 

fabricats pel sistema de l’eix secundari 

Quantitat Equip Cost unitari Cost
1 Motorreductor de l’eix Secundari 7675 7675
1 Variador de frequencia 3550 3550
1 Element elàstic d’unió 650 650
2 Rodaments de l’eix principal 100 200
2 Engrenatges secundari 2150 4300

Altres...
Juntes, gomes, cargols, femelles de retenció, 
sondes de temperatura, cablejat elèctric, 
circlips

Total 21375

1 5000 5000

 

Quantitat Equip Cost unitari Cost
1 Eix 437 437
2 Ancla d'agitació 645 1290
6 Pales de teflon 115 690
8 Pales d'agitació 92 736
1 Element de suport d'eix secundari 115 115
1 Elements diversos 650 650

Total 3918  

8.3 COSTOS DISSENY , MUNTATGE i TRANSPORT 

Per definir el cost de disseny de la màquina s’ha de contemplar tots els costos derivats del 

temps i recursos utilitzats pels enginyers per dissenyar la màquina i realitzar els plànols. Per 

tal de determinar aquests costos, s’han pres les següents consideracions  

Es consideren que la dedicació personal a un projecte d’aquesta mena es basa en  

• 480 hores d’enginyer per realitzar el disseny i el càlcul. 

• 480 hores d’enginyer responsable del projecte per realitzar la coordinació amb el 

client i assegurar que el disseny es realitza d’acord a les especificacions d’aquest 

últim 

• 320 hores de projectista per dibuixar i realitzar tots els plànols. 

• Que les hores de disseny i dibuix dedicades a aquesta màquina poden ser 

aprofitables per a altres 20 màquines ja que es considera que la idea del disseny pot 
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ser aprofitable per a altres sectors i dins del mateix sector per altres potencials 

clients. Cal destacar en aquest punt que generalment, les empreses de coles 

acostumen a comprar la cola en grups de 3 o 4. 

• 120 hores de personal administratiu per fer la redacció del projecte, compres,etc... 

• Es preveu un cost de premuntatge i un cost de muntatge equivalent a una setmana 

de mecànic a fàbrica i dues setmanes de muntatge a casa del client. 

• El transport es produeix a una distancia breu amb una durada d’anada i tornada de 1 

dia. 

Quantitat Concepte Cost unitari Cost

480 Hores enginyeria disseny i càlculs 60 28800
480 Hores enginyeria coordinació client i disseny 60 28800
320 Hores de projectista 50 16000

3680
120 Hores de administració: compres, redacció etc.. 40 4800
1 Transport 2000 2000
60 Hores tècnic pre-muntatge 45 3600
80 Hores mecànic muntatge  fàbrica 45 3600

60 Hores enginyeria montatge, posada en marxa, formació operaris fàbrica 60 3600

21280Total

Hores imputables cost de màquina

 

8.4 RESUM DE COSTOS 

A continuació es mostren les diferents partides de costos, calculades en apartats anteriors. 

A aquest valor s’hi afegeix una partida de imprevistos que s’ha comptabilitzat amb un 5% del 

valor i s’hi afegeix un benefici comercial del 15%. 

A partir dels costos que es mostren en la taula anterior, es calcula la implicació d’aquest cost 

en el preu de cola fabricada tenint en compte que la cola es fabrica a dos torns i un total de 

tres partides per màquina. 
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Costos enginyeria, montatge i transport 21280
Costos equips comprats sistema principal 32475
Costos fabricació sistema principal 5274
Costos equips comprats sistema secundari 21375
Costos fabricació sistema secundari 3918
Costos totals 84322,3
Costos imprevistos (5% sobre cost) 88538,36
Marge comercial (15% sobre cost) 101819,1

Preu de venda 101800

COSTOS [EUR]

 

Amortitzacio anual [EUR] 10180
Cost de manteniment (10% del preu de compra) [EUR] 10180
Cost anual de la utilització de la màquina [EUR] 20360

Cola preparada per dia [kg] ( 2 torns de treball) [kg] 12000
Cola preparada anual (224 dies anuals-5 de manteniment) [t] 2628
Cost de la màquina per kg de cola fabricat [EUR] 0,008

COSTOS [EUR]
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9 CONCLUSIONS 

El projecte ha presentat la resposta que es pot donar a una empresa fabricant de coles 

industrials front a les seves necessitats de proveir-se d’una màquina particular als seus 

processos de fabricació. D’aquesta manera, s’ha hagut d’estudiar dissenys previs 

generalment utilitzats en empreses d’aquest sector i s’ha particularitzat per les 

especificacions demanades en aquest cas en particular tot deixant oberta la seva utilització 

per altres empreses amb altres particularitats.  

De la mateixa manera, s’ha comprovat que l’impacte econòmic de la màquina relatiu a preu 

de la cola per kilogram és molt menor i molt acceptable, obrint absolutament la porta de la 

viabilitat productiva d’aquesta màquina. 
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AGRAÏMENTS 

Aquest projecte és la fi de la formació enginyeril i com tal voldria mostrar els meus 

agraïments a tots aquells que han participat en dur a terme aquesta formació. De manera 

molt especial voldria agrair molt la dedicació i ajuda inestimable del professor MATEU 

MARTÍN en la realització d’aquest projecte. El seu caràcter didàctic i la seva experiència 

permet a l’alumne no solament dur a terme la seva tasca de realització del present projecte 

sinó també aprendre en cada qüestió plantejada ampliant tots els comentaris a aspectes 

enginyerils externs al projecte. 
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