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1. DECLARACIÓ D’INCORPORACIÓ DE LA QUASI-
MÀQUINA “ENCAIXADORA” A LA MÀQUINA 
“TONAZZI” 

1.1. RAÓ SOCIAL I ADREÇA COMPLETA DEL FABRICANT DE 
LA QUASI-MÀQUINA 

Roger Gualló i Noguera, S.L. 

Adreça del la tal societat 

08000 - BARCELONA - CATALUNYA 

1.2. PERSONA FACULTADA PER A L’ELABORACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

Nom: Roger Gualló i Noguera 

NIF: 12.345.678 - A 

Adreça: Adreça del tal Roger 

 08000 - BARCELONA - CATALUNYA 

1.3. IDENTIFICACIÓ DE LA QUASI-MÀQUINA 

Denominació: ENCAIXADORA 100 a 10 ml 

Conjunt: Robot Motoman UP6 + controlador XRC 

 Pinça de recollida i deixada de vials - 604.01.00 

 Separador / aliniador de vials - 604.02.00 

Descripció: La present quasi-màquina, composta pels elements relacionats al 
paràgraf anterior, té la missió de separar d’un en un, mitjançant 
cilindres pneumàtics, els vials que es presenten davant del robot en fila 
contínua, i deixar-los en presentació adequada perquè siguin agafats 
per la pinça de recollida adaptada al robot. 

Posteriorment, el robot els agafa de la cinta on s’han presentat i se’ls 
emporta a la màquina “Tonazzi” existent.  Quan aquesta màquina deixa 
preparades les caixes en les quals han d’introduir-se els vials, el robot 
reprèn la seqüència d’encaixament i torna a recollir nous vials per a 
reiniciar el cicle. 

1.4. REQUISITS ESSENCIALS APLICATS 

Per a assegurar la incorporació de la present quasi-màquina a la DIRECTIVA 
2006/42/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 17 de maig de 2006 
relativa a les màquines, s’han determinat els límits de la quasi-màquina, s’han 
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identificat els perills i les seves probabilitats de materialització, per finalment 
seleccionar les mesures de prevenció que millor n’eliminin els riscos derivats. 

Per a la consecució dels esmentats objectius, s’han seguit especialment les indicacions 
de l’apartat b) del punt 1.1.2 referent als principis d’integració de la seguretat, les del 
punt 1.2 sencer corresponent als sistemes de comandament, les de l’apartat 1.3.3 
referent als riscos provinents de la caiguda i/o projecció d’objectes, les de l’apartat 
1.4.3 referents als requisits específics pels dispositius de protecció, les de l’apartat 
1.5.14 referents al risc de quedar atrapat a la màquina i a les de l’apartat 1.6.1 i 1.6.2 
referents al manteniment i a l’accés als punts d’intervenció; tots ells incorporats dins de 
l’ANNEX I de l’esmentada directiva. 

1.5. LLOC I DATA DE LA DECLARACIÓ 

A Barcelona, el 01 de Maig de l’any 2007. 

1.6. IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA DE LA PERSONA 
APODERADA PER A LA REDACCIÓ D’AQUESTA 
DECLARACIÓ 

 

 

 

 

 Roger Gualló i Noguera 
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1. EXPEDIENT DE FABRICACIÓ 

1.1. PLÀNOL DE CONJUNT, DETALLATS, I DELS CIRCUITS DE 
COMANDAMENT 

Vista en planta de la instal·lació: 

lànol pinça recollida i deixada de vials: 

 

P

 

  Pàgina 2 de 10 



 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 CORRESPONENT A LA QUASI-MÀQUINA “ENCAIXADORA” 
 ADAPTADA A LA MÀQUINA ACTUAL “TONAZZI” 
 

Plànols de comandament: 
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1.2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

de la màquina o a una caiguda de la tensió. 

: Danys reversibles  S1 

Per a la present quasi-màquina, s’han identificat els següents perills: 

• Impacte del robot contra una persona, directament o a través de la pinça de 
recollida i deixada de vials instal·lada en el mateix. 

S: Danys irreversibles  S2 

F: Molt freqüent  F2 

P: Prevenció difícil  P2 

GLOBAL:  Risc molt elevat 

 

• Atrapament dels dits o de les mans d’un operari amb els pistons de separació i 
presentació dels vials al robot. 

S: Danys reversibles  S1 

F: Molt freqüent  F2 

P: Prevenció difícil  P2 

GLOBAL:  Risc elevat 

 

• Impacte d’un vial contra un operari per projecció del mateix degut a una fallada 

S

F: Poc freqüent  F1 

P: Prevenció difícil  P2 

GLOBAL:  Risc baix 

 

1.2.1. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES 
APLICADES 

Per als tres perills identificats, la mesura preventiva escollida és la de la restricció de 
l’accés a la zona de perill (elements mòbils de la quasi-màquina) mitjançant resguardes 
de seguretat mentre aquesta es trobi en funcionament. 

La utilització normal de la quasi-màquina requereix, tanmateix, d’accedir a la zona de 
perill durant l’execució de determinades feines que al seu temps necessiten la utilització 
de la quasi-màquina. 

Per a aquests casos s’ha habilitat una porta d’accés a la zona, la qual comporta de les 
següents característiques en l’apartat de seguretat: 

1. La porta disposa d’un element d’enclavament que impedeix la seva obertura 
mentre els elements mòbils de la quasi-màquina puguin rebre alguna ordre de 
posada en moviment. 
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2. La porta disposa d’elements de detecció tant del seu estat d’oberta/tancada com 
del seu estat d’enclavament (permís d’obertura), els quals fan que es permeti 
enviar ordres de moviment als elements mòbils de la quasi-màquina tant sols 
quan s’acompleix simultàniament que la porta està tancada i bloquejada a 
l’obertura. 

3. Els operaris disposen d’un selector de mode de treball auotmàtic/manual 
bloquejable per clau, el qual en mode manual inhibeix qualsevol ordre de 
moviment als elements mòbils de la quasi-màquina.  D’aquesta manera, doncs, 
quan un operari necessita entrar a la zona de perill i poder posar en marxa la 
màquina existent “Tonazzi”, pot bloquejar el selector en mode manual 
emportant-se amb ell la clau que permet el canvi de mode, i per tant evitant la 
posada en funcionament de qualsevol element mòbil de la quasi-màquina 
incloent-hi motius de la categoria de la no presa de les suficients precaucions per 
part de segones persones en la posada en funcionament tant de la quasi-màquina 
com de la màquina existent “Tonazzi”. 

4. Tot i la seguretat que comporta la utilització del selector explicat en el punt 3, 
les característiques de les salvaguardes instal·lades fan que des del lloc de 
comandament de la quasi-màquina es tingui visibilitat sobre la zona de perill, 
facilitant per tant la presa de precaucions en el moment de posada en 
funcionament de la quasi-màquina. 

ixí mateix, i paral·lelament amb les mesures explicades anteriorment, s’han 
onfeccionat els programes dels elements de control i s’han configurat els equips de tal 

forma que l’energització no provoca una posada en funcionament dels elements mòbils 
de forma intempestiva, essent necessària una ordre voluntària per part d’una persona 
encarregada de la utilització del conjunt. 

Concretament, els eixos mòbils del robot queden sense energia elèctrica i frenats 
mecànicament en cas de caiguda de tensió, essent necessària una seqüència manual de 
reactivació que incorpora els enclavaments explicats anteriorment en quant a estat del 
selector de mode i de la porta d’accés. 

Els elements que sostenen els vials durant l’operació d’encaixament dels mateixos, són 
monoestables, essent l’estat estable (estat en absència d’ordres de moviment) el de 
mantenir el vial agafat. 

Els pistons separadors i presentadors de vials són comandats mitjançant electrovàlvules 
de 3 posicions monoestables a posició central, amb centres tancats.  Altra vegada, en 
absència d’ordres de moviment i/o de caiguda de l’energia motriu, els elements no tenen 
la capacitat de realitzar cap moviment per si sols. 

Finalment, i com es pot apreciar als esquemes de comandament, en absència dels 
elements elèctrics que conformen el circuit de seguretat, la posada en funcionament de 
la quasi-màquina queda inhibida.  Damunt d’això, els elements utilitzats són d’obertura 
positiva de manera que sempre es garanteix la parada dels elements mòbils incloent els 
casos de fallada dels mateixos. 

1.2.2. ELEMENTS QUE INTERVENEN EN LES FUNCIONS DE 

A
c

SEGURETAT 

• Mòduls de seguretat OMRON G9SX 
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• 

retat amb bloqueig OMRON D4NL 

Relés de seguretat OMRON G7S 

 

• Final de carrera de segu

 

• Polsadors d’emergència OMRON A22 
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• Robot i controlador MOTOMAN UP6 i XRC 

 

1.2.3. PROPORCIONS DE LA MARCA CE 

El marcat CE de conformitat ha de mantenir les proporcions indicades a l’annex III de 
la directiva: 

 

1.2.4. MANUAL D’USUARI 

Les condicions de seguretat de la present quasi-màquina són inherents a la pròpia 
instal·lació, ja realitzada, de la mateixa. 

Aquesta documentació queda complementada amb el manual d’usuari de la quasi-
màquina entre
DECLARACIÓ D’INCORPORACIÓ. 

gada juntament amb la present DOCUMENTACIÓ TÉCNICA i amb la 
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