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G. Càlcul del temps de mecanitzat-II 

G.1 Càlcul de les condicions i temps de tall 

G.1.1. Família selector 
 

Palanca selector 

 
 Fase 010  

 
Planejat cara 1 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 24 
p Profunditat de passada mm 1,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2546,48 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1273,24 
tt Temps de tall s 0,71 
 
 

 Fase 020  
 
Planejat cara 2 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 23,5 
p Profunditat de passada mm 1,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2546,48 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1273,24 
tt Temps de tall s 0,70 
 
 

 Fase 030  
 
Planejat cara 3 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 22,5 
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p Profunditat de passada mm 1,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2546,48 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1273,24 
tt Temps de tall s 0,69 
 
 

 Fase 040  
 
Planejat cara 4 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 22 
p Profunditat de passada mm 1,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2546,48 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1273,24 
tt Temps de tall s 0,69 
 
 

 Fase 050  
 
Planejat cara 5 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 21 
p Profunditat de passada mm 1,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2546,48 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1273,24 
tt Temps de tall s 1,15 
 
 

 Fase 060  
 
Planejat cara 6 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 21 
p Profunditat de passada mm 1,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2546,48 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1273,24 
tt Temps de tall s 1,15 
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 Fase 070  

 
Puntejat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,02 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 101.86 
tt Temps de tall s 0,59 
 
Trepanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,11 
p Profunditat de passada mm 2,6 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 3917,66 
Va Velocitat d’avanç mm/min 440,74 
tt Temps de tall s 1,20 
 
Escariat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 4 
a avanç mm/rev 0,08 
p Profunditat de passada mm 0,20 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 424,41 
Va Velocitat d’avanç mm/min 33,95 
tt Temps de tall s 14,14 
 
Avellanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 52,5 
a avanç mm/rev 0,04 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 4177,82 
Va Velocitat d’avanç mm/min 167,11 
tt Temps de tall s 0,18 
 
 

 Fase 080  
 
Puntejat 
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Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,02 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 101.86 
tt Temps de tall s 0,59 
 
Trepanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,16 
p Profunditat de passada mm 0,06 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 1697,65 
Va Velocitat d’avanç mm/min 275,87 
tt Temps de tall s 2,13 
 
 

 Fase 090  
 
Avellanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 52,5 
a avanç mm/rev 0,04 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 4177,82 
Va Velocitat d’avanç mm/min 167,11 
tt Temps de tall s 0,18 
 
Fresat del pla inclinat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 180 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 8 
p Profunditat de passada mm 1,55 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1145,92 
Va Velocitat d’avanç mm/min 550,04 
tt Temps de tall s 3,40 

 Fase 100  
 
Contornejat exterior 
 
Fresat a desbast del primer xamfrà 
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Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 70 
a Avanç mm/dent 0,02 
b Amplada de passada mm 0,4 
pa Profunditat de passada axial mm 8 
pr Profunditat de passada radial mm 0,4 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1145,92 
Va Velocitat d’avanç mm/min 550,04 
tt Temps de tall s 3,40 
 
Fresat a desbast del segon xamfrà 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 180 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 8 
p Profunditat de passada mm 1,55 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1145,92 
Va Velocitat d’avanç mm/min 550,04 
tt Temps de tall s 3,40 
 
Contornejat a desbast 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 180 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 8 
p Profunditat de passada mm 1,55 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1145,92 
Va Velocitat d’avanç mm/min 550,04 
tt Temps de tall s 3,40 
 
Fresat a acabat del primer xamfrà 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 180 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 8 
p Profunditat de passada mm 1,55 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1145,92 
Va Velocitat d’avanç mm/min 550,04 
tt Temps de tall s 3,40 
 
Fresat a acabat del segon xamfrà 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
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Vt Velocitat de tall m/min 180 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 8 
p Profunditat de passada mm 1,55 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1145,92 
Va Velocitat d’avanç mm/min 550,04 
tt Temps de tall s 3,40 
 
Contornejat a acabat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 180 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 8 
p Profunditat de passada mm 1,55 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1145,92 
Va Velocitat d’avanç mm/min 550,04 
tt Temps de tall s 3,40 
 
Fresat, pla inclinat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 180 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 8 
p Profunditat de passada mm 1,55 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1145,92 
Va Velocitat d’avanç mm/min 550,04 
tt Temps de tall s 3,40 
 
 

 Fase 110  
 
Fresat, ranura a n constant 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 110 
a Avanç mm/dent 0,01 
b Amplada de passada mm 2 
p Profunditat de passada mm 8,7 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 10200,00
Va Velocitat d’avanç mm/min 153,00 
tt Temps de tall s 2,28 
 
 

 Temps de cicle 
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Fase 010: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      4,71 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      0,71 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,02 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z plenejar       40552 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,58 s 
 
 
Fase 020: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      4,70 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      0,70 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,02 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       40932 peces    
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Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,58 s 
 
 
Fase 030: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      4,69 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      0,69 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,02 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       41660 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,58 s 
 
 
Fase 040: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      4,69 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      0,69 s 
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Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,02 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       42000 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,58 s 
 
 
Fase 050: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      5,15 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      1,15 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,03 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       25140 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  40 s 

Verificar la perpendicularitat entre la cara 5 i 2 
Embalatge de la peça 
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Temps de cicle      70,59 s 
 
 
Fase 060: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      5,15 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      1,15 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,03 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       25140 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Verificar dimensions  
Embalatge de la peça 

 
Temps de cicle      40,59 s 
 
 
Fase 070: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      27,10 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Puntejar      0,59 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Trepanar      1,20 s 
 Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Escariar      14,14 s 
 Allunyament/apropament d’eina   2 s 

Avellanar      0,18 s 
 Allunyament d’eina     3 s 
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Temps de canvi d’eina     0,13 s 
 tce puntejar      30 s 

tce trepanar      30 s  
tce escariar      30 s  
tce avellanar      30 s     
 
tdf puntejar       1 h 
tdf trepanar      1 h 
tdf escariar       1 h 
tdf avellanar      1 h 
 
n puntejar       1 aresta 
n trepanar       1 aresta 
n escariar       1 aresta 
n avellanar       1 aresta 

 
z puntejar       6111 peces    
z trepanar       3011 peces  
z escariar       254 peces  
z avellanar      20253 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    40 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 
Col·locació amb comparador 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      67,80 s 
 
 
Fase 080: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      9,72 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Puntejar      0,59 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Trepanar      2,13 s 

Allunyament d’eina     3 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,11 s 
 tce puntejar      30 s 

tce trepanar      30 s     
 
tdf puntejar       1 h 
tdf trepanar      1 h 
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n puntejar       1 aresta 
n trepanar       1 aresta 

 
z puntejar       6111 peces    
z trepanar       1688 peces  
   

Temps d’home en màquina parada    40 s 
Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 
Col·locació amb comparador 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      50,59 s 
 
 
Fase 090: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      10,58 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Avellanar      0,18 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Fresar       3,40 s 

Allunyament d’eina     3 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,09 s 
 tce avellanar      30 s 

tce planejar      12 min    
Nombre de plaquetes     6 plaquetes 
 
tdf avellanar      1 h 
tdf planejar       2 h 
 
n avellanar       1 aresta 
n planejar        4 arestes 

 
z avellanar      20053 peces    
z planejar       8456 peces  
   

Temps d’home en màquina parada    40 s 
Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de les peces 
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Temps de cicle      51,24 s 
 
 
Fase 100: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      76,58 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Fresar a desbast i a acabat el contorn  72,68 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
Planejar el pla inclinat     3,40 s 
Allunyament d’eina     3 s 

 
Temps de canvi d’eina     1,30 s 
 tce fresar       2 min 

tce planejar      12 min 
Número de plaquetes     6 
 
tdf fresar       2 h 
tdf planejar       2 h 
 
n fresar       1 aresta 

 n planejar       4 arestes 
 
z fresar       99 peces  
z planejar       8456 peces  
   

Temps d’home en màquina parada    30 s 
Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de les peces 
 
Temps de cicle      108,44 s 
 
 
Fase 110: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,66 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      7,28 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Fresar la ranura     2,28 s 

Allunyament d’eina     3 s 
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Temps de canvi d’eina     0,04 s 
 tce fresar       2 min 

 
tdf fresar       2 h 
n fresar       1 aresta 

  
z fresar       3145 peces  
   

Temps d’home en màquina parada    30 s 
Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  20 s 

Verificació del gruix de la ranura 
Embalatge de les peces 

 
Temps de cicle      50,57 s 
 
 
Fase 120: recobriment Arcor 
   
Temps de cicle      38,64 s 
 

 Selector 

 
 Fase 010  

 
Planejat cara 1 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 45 
p Profunditat de passada mm 1,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1212,61 
tt Temps de tall s 1,21 
 
 

 Fase 020  
 
Planejat cara 2 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 45,5 
p Profunditat de passada mm 1,5 
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Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1212,61 
tt Temps de tall s 1,22 

 
 
 Fase 030  

 
Planejat cara 3 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 43,5 
p Profunditat de passada mm 1,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1212,61 
tt Temps de tall s 1,17 
 
 

 Fase 040  
 
Planejat cara 4 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 44 
p Profunditat de passada mm 1,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1212,61 
tt Temps de tall s 1,19 
 
 

 Fase 050  
 
Planejat cara 5 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 42 
p Profunditat de passada mm 2,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1212,61 
tt Temps de tall s 2,57 
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 Fase 060  
 
Planejat cara 6 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 42 
p Profunditat de passada mm 2,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1212,61 
tt Temps de tall s 2,57 
 
 

 Fase 070  
 
Puntejat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,02 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 101.86 
tt Temps de tall s 0,59 
 
Trepanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,11 
p Profunditat de passada mm 4,7 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 2167,22 
Va Velocitat d’avanç mm/min 243,81 
tt Temps de tall s 4,78 
 
Avellanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 52,5 
a avanç mm/rev 0,04 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 3342,25 
Va Velocitat d’avanç mm/min 133,69 
tt Temps de tall s 0,22 
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 Fase 080  
 
Puntejat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,02 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 101.86 
tt Temps de tall s 0,59 
 
Trepanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,16 
p Profunditat de passada mm 7,6 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 1340,25 
Va Velocitat d’avanç mm/min 217,79 
tt Temps de tall s 3,38 
 
Escariat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 10 
a avanç mm/rev 0,18 
p Profunditat de passada mm 0,20 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 397,89 
Va Velocitat d’avanç mm/min 71,62 
tt Temps de tall s 8,38 
 
Avellanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 52,5 
a avanç mm/rev 0,04 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 1856,81 
Va Velocitat d’avanç mm/min 74,27 
tt Temps de tall s 0,40 
 
 

 Fase 090  
 
Avellanat 
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Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 52,5 
a avanç mm/rev 0,04 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 1856,81 
Va Velocitat d’avanç mm/min 74,27 
tt Temps de tall s 0,40 
 
Fresat del caixetí 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 300 
a Avanç mm/dent 0,25 
b Amplada de passada mm 25 
p Profunditat de passada mm 4 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2984,16 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1492,08 
N Nombre de passades  2 
tt Temps de tall s 4,66 
 
Fresat de la forquilla: fresat del xamfrà de 15º 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 300 
a Avanç mm/dent 0,02 
b Amplada de passada mm 25 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 3819,72 
Va Velocitat d’avanç mm/min 300,00 
tt Temps de tall s 0,28 
 
Fresat de la forquilla: fresat del xamfrà de 45º 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 300 
a Avanç mm/dent 0,02 
b Amplada de passada mm 25 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 3819,72 
Va Velocitat d’avanç mm/min 300,00 
tt Temps de tall s 5,60 
 
Fresat del xamfrà de 15º 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 300 
a Avanç mm/dent 0,02 
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b Amplada de passada mm 25 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 3819,72 
Va Velocitat d’avanç mm/min 300,00 
tt Temps de tall s 0,28 
 

 Fase 100  
 
Contornejat 
 
Fresat a desbast dels xamfrans. Cal considerar que hi ha cues cantonades igual a 
aquesta, per tant en els temps de cicle s’haurà de tenir en compte que el temps de tall ha 
de ser el doble. 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 110 
a Avanç mm/dent 0,04 
b Amplada de passada mm 0,4 
pa Profunditat de passada axial mm 10 
pr Profunditat de passada radial mm 0,4 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 5835,68 
Va Velocitat d’avanç mm/min 933,71 
tt Temps de tall s 17,17 
 
Fresat a acabat dels xamfrans. Cal considerar que hi ha cues cantonades igual a 
aquesta, per tant en els temps de cicle s’haurà de tenir en compte que el temps de tall ha 
de ser el doble. 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 110 
a Avanç mm/dent 0,04 
b Amplada de passada mm 0,4 
pa Profunditat de passada axial mm 10 
pr Profunditat de passada radial mm 0,1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 5835,68 
Va Velocitat d’avanç mm/min 933,71 
tt Temps de tall s 1,97 
  
Fresat del xamfrà central de 45º 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 110 
a Avanç mm/dent 0,04 
b Amplada de passada mm 0,5 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 5835,68 
Va Velocitat d’avanç mm/min 933,71 
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tt Temps de tall s 2,17 
 
 

 Fase 120  
 
Rectificat 
 
Cara de dalt de la forquilla. En el càlcul del temps de tall s’ha tingut en compte l’anada i la 
tornada de la mola. 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vg Velocitat de gir de la mola rev/min 3000,00 
Va Velocitat d’avanç de la taula mm/min 1200 
p Profunditat de passada mm 0,02 
pt Profunditat de passada total mm 0,30 
Càlculs    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall de la mola m/min 235,62 
P Nombre de passades  75 
tt Temps de tall s 236,25 
 
Cara de baix de la forquilla. En aquest cas també s’ha tingut en compte l’anada i la 
tornada de la mola. 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vg Velocitat de gir de la mola rev/min 3000,00 
Va Velocitat d’avanç de la taula mm/min 1200 
p Profunditat de passada mm 0,02 
pt Profunditat de passada total mm 0,30 
Càlculs    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall de la mola m/min 235,62 
P Nombre de passades  135 
tt Temps de tall s 425,25 
 
 

 Temps de cicle 
 
Fase 010: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      5,21 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      1,21 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,03 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
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tdf planejar       2 h 
   

n planejar        4 arestes 
  

z planejar       23804 peces    
 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,60 s 
 
 
Fase 020: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      5,22 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      1,22 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,03 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       23552 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,60 s 
 
 
Fase 030: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
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 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      5,17 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      1,17 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,03 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       24548 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,60 s 
 
 
Fase 040: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      5,42 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      1,19 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,03 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       24292 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 
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Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,60 s 
 
 
Fase 050: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      7,09 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      2,57 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,06 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       11188 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  40 s 

Verificar la perpendicularitat entre la cara 5 i 2 
Embalatge de la peça 

 
Temps de cicle      70,63 s 
 
 
Fase 060: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      7,09 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      2,57 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,06 s 
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 tce planejar      12 min 
Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       11188 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Verificar dimensions  
Embalatge de la peça 

 
Temps de cicle      40,63 s 
 
 
Fase 070: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      14,59 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Puntejar      0,59 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Trepanar      4,78 s 
 Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Avellanar      0,22 s 
 Allunyament d’eina     3 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,05 s 
 tce puntejar      30 s 

tce trepanar      30 s  
tce avellanar      30 s     
 
tdf puntejar       1 h 
tdf trepanar      1 h 

 tdf avellanar      1 h 
 
n puntejar       1 aresta 
n trepanar       1 aresta 
n avellanar       1 aresta 

 
z puntejar       6111 peces    
z trepanar       753 peces  
z avellanar      16042 peces    
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Temps d’home en màquina parada    40 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 
Col·locació de la plantilla 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      55,20 s 
 
 
Fase 080: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      23,75 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Puntejar      0,59 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Trepanar      3,38 s 
 Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Escariar      8,38 s 
 Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Avellanar      0,40 s 

Allunyament d’eina     3 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,11 s 
 tce puntejar      30 s 

tce trepanar      30 s  
tce escariar      30 s  
tce avellanar      30 s     
 
tdf puntejar       1 h 
tdf trepanar      1 h 
tdf escariar       1 h 
tdf avellanar      1 h 
 
n puntejar       1 aresta 
n trepanar       1 aresta 
n escariar       1 aresta 
n avellanar       1 aresta 

 
z puntejar       6111 peces    
z trepanar       1063 peces  
z escariar       429 peces  
z avellanar      8912 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    40 s 

Posada en marxa del cicle  
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Càrrega i descàrrega de peces 
Col·locació de la plantilla 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      64,43 s 
 
 
Fase 090: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      20,53 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Avellanar      0,40 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Fresar el caixetí     4,76 s 
 Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Fresar la forquilla     6,36 s 

Allunyament d’eina     3 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,16 s 
 tce avellanar      30 s 

Nombre de plaquetes     2 plaquetes 
tce fresar       4 min  
tce fresar       2 min     
 
tdf avellanar      1 h 
tdf fresar       2 h 
tdf fresar       2 h 
 
n avellanar       1 aresta 
n fresar        3 arestes 
n fresar       1 aresta 

 
z avellanar      8912 peces    
z fresar       4533 peces  
z fresar       1131 peces   

  
 
Temps d’home en màquina parada    40 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  25 s 

Verificació de les dimensions 
 
Temps de cicle      65,73 s 
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Fase 100: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      45,85 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Fresar a desbast i a acabat el contorn  40,85 s 

Allunyament d’eina     3 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,68 s 
 tce fresar       2 min 

 
tdf fresar       2 h 
 
n fresar       1 aresta 

  
z fresar       176 peces  
   

Temps d’home en màquina parada    30 s 
Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de les peces 
 
Temps de cicle      77,09 s 
 
 
Fase 110: recobriment de níquel-tefló 
   
Temps de cicle      42,55 s 
 
 
Fase 120: rectificadora plana 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      445 s 
 Apropament d’eina     1 s 
 Rectificar      157,5 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
Rectificar      283,5 s 
Allunyament d’eina     1 s 

 
Temps de canvi d’eina      
 tce mola       infinit 
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Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  30 s 

Verificació del gruix i de la rugositat 
 
Temps de cicle      475,57 s 
 
 

G.1.2. Família càrter 
 

Fixació cadira 

 
 Fase 010  

 
Planejat cara 1 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 51 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1010,51 
tt Temps de tall s 3,86 
 
 

 Fase 020  
 
Planejat cara 2 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 51,5 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1010,51 
tt Temps de tall s 3,88 
 
 

 Fase 030  
 
Planejat cara 3 
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Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 51 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1010,51 
tt Temps de tall s 3,75 
 
 

 Fase 040  
 
Planejat cara 4 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 51,5 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1010,51 
tt Temps de tall s 3,76 
 
 

 Fase 050  
 
Planejat cara 5 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 47 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1010,51 
tt Temps de tall s 3,68 
 
 

 Fase 060  
 
Planejat cara 6 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 47 
p Profunditat de passada mm 2 
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Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1010,51 
tt Temps de tall s 3,47 
 
Fresat de la ranura 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 25 
p Profunditat de passada mm 8 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9549,30 
Va Velocitat d’avanç mm/min 2864,79 
N Número de passades  7 
tt Temps de tall s 6,01 
 
Fresat dels plans inclinats. En aquesta operació es realitzen dues passades de 
profunditats diferents, per aquet fet s’indiquen dues profunditats de passades diferents.  
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 11,63 
p1 Profunditat de passada 2 mm 5,52 
p2 Profunditat de passada 1 mm 5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1010,51 
N Número de passades  2 
tt Temps de tall s 5,94 
 
 

 Fase 070  
 
Puntejat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,30 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1527,89 
tt Temps de tall s 0,16 
 
Trepanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
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a avanç mm/rev 0,16 
p Profunditat de passada mm 4,7 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 2167,22 
Va Velocitat d’avanç mm/min 352,17 
tt Temps de tall s 13,23 
 
Avellanat cilíndric 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,16 
p Profunditat de passada mm 8 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 206,90 
tt Temps de tall s 27,84 
 
 

 Fase 080  
 
Puntejat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,30 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1527,89 
tt Temps de tall s 0,16 
 
Trepanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,16 
p Profunditat de passada mm 4,7 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 2167,22 
Va Velocitat d’avanç mm/min 352,17 
tt Temps de tall s 13,23 
 
Avellanat cilíndric 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,16 
p Profunditat de passada mm 8 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 1273,24 
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Va Velocitat d’avanç mm/min 206,90 
tt Temps de tall s 27,84 
 
 

 Fase 090  
 
Contornejat. Les revolucions de la fresa s’han fixat ja que sinó, agafant la velocitat de tall 
recomanada la velocitat de gir de la fresa era massa elevada. 
 
Fresat a desbast de la cantonada 1 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,05 
b Amplada de passada mm 0,4 
pa Profunditat de passada axial mm 8 
pr Profunditat de passada radial mm 0,4 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1500 
tt Temps de tall s 29,06 
 
Fresat a desbast de la cantonada 2 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,05 
b Amplada de passada mm 0,4 
pa Profunditat de passada axial mm 8 
pr Profunditat de passada radial mm 0,4 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1500 
tt Temps de tall s 18,77 
 
Fresat a acabat de la cantonada 1 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,05 
b Amplada de passada mm 0,4 
pa Profunditat de passada axial mm 8 
pr Profunditat de passada radial mm 0,1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1500 
tt Temps de tall s 6,77 
  
Fresat a acabat de la cantonada 2 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
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Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,05 
b Amplada de passada mm 0,4 
pa Profunditat de passada axial mm 8 
pr Profunditat de passada radial mm 0,1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1500 
tt Temps de tall s 4,98 
 
 

 Fase 100  
 
Fresat de partició en dos. Igual que en l’anterior cas es limiten les revolucions de la fresa. 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,05 
b Amplada de passada mm 8 
p Profunditat de passada mm 8 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1500 
tt Temps de tall s 10,13 
 
 

 Fase 110  
 
Fresat del forat per al passador 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a avanç mm/rev 0,04 
p Profunditat de passada mm 4 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 400 
tt Temps de tall s 0,30 
 
Aixamfranat dels cantos vius interiors 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 220 
a Avanç mm/dent 0,2 
b Amplada de passada mm 0,27 
p Profunditat de passada mm 0,29 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1500 
tt Temps de tall s 4,24 
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Fresat del pla inclinat posterior 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 18,16 
p Profunditat de passada mm 1,99 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 2021,02 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1010,51 
tt Temps de tall s 5,84 
 
 

 Temps de cicle 
 
Fase 010: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      7,86 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      3,86 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,05 s 
 tce planejar      10 min 

Nombre de plaquetes     5 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        8 arestes 

  
z planejar       14920 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,61 s 
 
 
Fase 020: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
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Temps màquina      7,88 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      3,88 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,04 s 
 tce planejar      10 min 

Nombre de plaquetes     5 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        8 arestes 

  
z planejar       14840 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,61 s 
 
 
Fase 030: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      7,75 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      3,75 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,04 s 
 tce planejar      10 min 

Nombre de plaquetes     5 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        8 arestes 

  
z planejar       15360 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 
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Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 
Embalatge de la peça 

 
Temps de cicle      40,60 s 
 
 
Fase 040: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      7,76 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      3,76 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,04 s 
 tce planejar      10 min 

Nombre de plaquetes     5 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        8 arestes 

  
z planejar       15312 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,60 s 
 
 
Fase 050: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      7,68 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      3,68 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,06 s 
 tce planejar      10 min 

Nombre de plaquetes     5 plaquetes  
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tdf planejar       2 h 

   
n planejar        8 arestes 

  
z planejar       15648 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,60 s 
 
 
Fase 060: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació del torn    2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      34,76 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      3,47 

Apropament/allunyamnt d’eina   2 s 
Inclinació eina      2 
Ranurar      6,01 
Apropament/allunyamnt d’eina   1 s 
Planejar 1      6,14 s 
Apropament/allunyamnt d’eina   3 s 
Planejar 1      6,14 s 
Allunyament d’eina     3 s 

 
Temps de canvi d’eina     0,26 s 
 tce planejar      10 min 

Nombre de plaquetes     5 plaquetes  
tce raurar       2 min 
tce planejar      10 min 
Nombre de plaquetes     5 plaquetes 
 
tdf planejar       2 h 
 tdf ranurar       2 h 
tdf planejar       2 h 

  
n planejar        8 arestes 
 n ranurar        1 arestes 
n planejar        8 arestes 

 
z planejar       16592 peces    
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z ranurar       1198 peces  
z ranurar       4688 peces  

 
Temps d’home en màquina parada    40 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  40 s 

Verificar dimensions  
Embalatge de la peça 

 
Temps de cicle      80,83 s 
 
 
Fase 070: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      52,03 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Puntejar      0,76 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Trepanar      13,83 s 
 Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Avellanar      28,44 s 
 Allunyament d’eina     3 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,36 s 
 tce puntejar      30 s 

tce trepanar      30 s  
tce avellanar      30 s     
 
tdf puntejar       1 h 
tdf trepanar      1 h 

 tdf avellanar      1 h 
 
n puntejar       1 aresta 
n trepanar       1 aresta 
n avellanar       1 aresta 

 
z puntejar       4736 peces    
z trepanar       260 peces  
z avellanar      126 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
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Temps de cicle      82,96 s 
 
 
Fase 080: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació      2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      52,03 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Puntejar      0,76 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Trepanar      13,83 s 
 Allunyament/apropament d’eina   2 s 
 Avellanar      28,44 s 

Allunyament d’eina     3 s 
 
 Temps de canvi d’eina     0,36 s 
 tce puntejar      30 s 

tce trepanar      30 s  
tce avellanar      30 s     
 
tdf puntejar       1 h 
tdf trepanar      1 h 
tdf avellanar      1 h 
 
n puntejar       1 aresta 
n trepanar       1 aresta 
n avellanar       1 aresta 

 
z puntejar       4736 peces    
z trepanar       260 peces   
z avellanar      126 peces    

 
 Temps d’home en màquina parada    40 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      82,96 s 
 
 
Fase 090: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
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Temps màquina      130,96 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Fresat desbast i acabat cantonades   125,96 s 

Allunyament d’eina     3 s 
 
 Temps de canvi d’eina     2,11 s 

  tce fresar       2 min     
 
tdf fresar       2 h 
 
n fresar       1 aresta 

   
z fresar       57 peces  

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge peces 
 
Temps de cicle      163,63 s 
 
 
Fase 100: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      27,06 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Fresar ranura central     22,06 s 

Allunyament d’eina     3 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,37 s 
 tce fresar       2 min 

 
tdf fresar       2 h 
 
n fresar       1 aresta 

  
z fresar       326 peces  
   

Temps d’home en màquina parada    30 s 
Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  20 s 

Verificació de l’altura de cadascuna de les peces 
Embalatge de les peces 
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Temps de cicle      57,99 s 
Fase 110: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      25,02 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Fresar       0,3 

Allunyament/apropament d’eina   2 s 
Aixamfranar      8,88 
Allunyament/apropament d’eina   2 s 
Fresar       5,84 s 
Allunyament d’eina     3 s 

 
Temps de canvi d’eina     0,14 s 
 tce fresar       2 min 

tce avellanador      30 s 
tce fresar       10 min 

 Número plaquetes     5 
 

tdf fresar       2 h 
tdf avellanador      1 h 
tdf fresar       2 h 
 
n fresar       1 aresta 
n avellanador      1 aresta 
n fresar       8 aresta 

  
z fresar       24000 peces 
z avellanador      405 peces 
z fresar       9856 peces  
   

Temps d’home en màquina parada    30 s 
Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de les peces 
 
Temps de cicle      55,73 s 
 
 
Fase 120: anoditzat negre 
   
Temps de cicle      79,64 s 
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Càrter dret i càrter esquerra 

 
 Fase 010  

 
Planejat cara 1 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 95 
p Profunditat de passada mm 1,75 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 28,18 
 
 

 Fase 020  
 
Planejat cara 2 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 51,5 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 11,95 
 
 

 Fase 030  
 
Planejat cara 3 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 94 
p Profunditat de passada mm 1,75 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 27,95 
 
 

 Fase 040  
 
Planejat cara 4 
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Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 48 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 11,87 
 
 

 Fase 050  
 
Planejat cara 5 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 48 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 7,79 
 
 

 Fase 060  
 
Planejat cara 6 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 48 
p Profunditat de passada mm 2,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 7,79 
 

 Fase 070  
 
Fresat del caixetí sense nervi 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,11 
b Amplada de passada mm 20 
p2 Profunditat de passada mm 6 
p1 Profunditat de passada mm 6,5 
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Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 11936,62
Va Velocitat d’avanç mm/min 3939,08 
tt Temps de tall s 19,17 
 
Fresat del caixetí amb nervi 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,11 
b Amplada de passada mm 20 
p1 Profunditat de passada mm 8 
p2 Profunditat de passada mm 6,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 11936,62
Va Velocitat d’avanç mm/min 3939,08 
tt Temps de tall s 11,87 
 
Fresat dels rebaixos centrals per als coixinets 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,11 
b Amplada de passada mm 20 
p1 Profunditat de passada mm 8 
p2 Profunditat de passada mm 6,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 11936,62
Va Velocitat d’avanç mm/min 3939,08 
tt Temps de tall s 11,87 
 
Fresat de les circumferències centrals 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 500 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 16 
p Profunditat de passada mm 7,6 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9947,18 
Va Velocitat d’avanç mm/min 2387,32 
tt Temps de tall s 0,35 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 500 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 16 
p1 Profunditat de passada mm 8 
p2 Profunditat de passada mm 7 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9947,18 
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Va Velocitat d’avanç mm/min 2387,32 
tt Temps de tall s 6,05 
 
Puntejat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,3 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1527,89 
tt Temps de tall s 0,20 
 
Trepanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,21 
p Profunditat de passada mm 7,6 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 3811,34 
Va Velocitat d’avanç mm/min 781,33 
tt Temps de tall s 2,44 
 
Escariat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 20 
a avanç mm/rev 0,26 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 795,77 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1241,41 
tt Temps de tall s 1,43 
 
Trepanat de 4 forats 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 110 
a avanç mm/rev 0,14 
p Profunditat de passada mm 3,3 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 10610,33 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1511,97 
tt Temps de tall s 2,54 
 
Roscat dels 4 forats 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 15 
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a avanç mm/rev 0,7 
p Profunditat de passada mm 0,35 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 1193,66 
Va Velocitat d’avanç mm/min 835,56 
tt Temps de tall s 3,79 
 
Fresat de l’arrodoniment de les circumferències centrals 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,025 
b Amplada de passada mm 2 
p Profunditat de passada mm 6,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 500 
tt Temps de tall s 6,18 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,025 
b Amplada de passada mm 4 
p1 Profunditat de passada mm 8 
p2 Profunditat de passada mm 4,3 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 500 
tt Temps de tall s 37,76 
 
Ranurat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 300 
a Avanç mm/dent 0,2 
b Amplada de passada mm 0,75 
p Profunditat de passada mm 1,6 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1909,86 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1200 
tt Temps de tall s 0,06 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,025 
b Amplada de passada mm 4 
p1 Profunditat de passada mm 8 
p2 Profunditat de passada mm 4,3 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 500 
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tt Temps de tall s 37,76 
 
Avellanat del forat on s’allotja l’eix selector i els allotjaments dels rodaments 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 300 
a avanç mm/rev 0,03 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 600 
tt Temps de tall s 0,1 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 300 
a avanç mm/rev 0,03 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 600 
tt Temps de tall s 6,91 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 300 
a avanç mm/rev 0,03 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 10000 
Va Velocitat d’avanç mm/min 600 
tt Temps de tall s 17,28 
 

 Fase 080 
 
Perfilat exterior a desbast 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 500 
a Avanç mm/dent 0,15 
b Amplada de passada mm 16 
pradial Profunditat de passada axial mm 8 
paxial Profunditat de passada radial mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9947,18 
Va Velocitat d’avanç mm/min 5968,31 
tt Temps de tall s 39,43 
 
Perfilat exterior a acabat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 500 
a Avanç mm/dent 0,15 
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b Amplada de passada mm 16 
paxial Profunditat de passada axial mm 8 
pradial Profunditat de passada radial mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9947,18 
Va Velocitat d’avanç mm/min 5968,31 
tt Temps de tall s 13,92 
 
Fresat de la ranura inclinada 
  
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 300 
a Avanç mm/dent 0,06 
b Amplada de passada mm 8 
p Profunditat de passada mm 8 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 11936,62
Va Velocitat d’avanç mm/min 2864,79 
tt Temps de tall s 5,35 

 
Avellanat del perfil exterior 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 0,5 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 11936,62
Va Velocitat d’avanç mm/min 1193,66 
tt Temps de tall s 20,97 
 

 Fase 090 
 
Perfilat del canal 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 500 
a Avanç mm/dent 0,15 
b Amplada de passada mm 16 
pradial Profunditat de passada radial mm 1 
paxial Profunditat de passada axial mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9947,18 
Va Velocitat d’avanç mm/min 5968,31 
tt Temps de tall s 18,21 
 
Puntejat dels 4 forats 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
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a avanç mm/rev 0,3 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1527,89 
tt Temps de tall s 0,16 
 
Trepanat de 4 forats 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 110 
a avanç mm/rev 0,14 
p Profunditat de passada mm 3,3 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 10610,33 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1511,97 
tt Temps de tall s 2,54 
 
Roscat dels 4 forats 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 15 
a avanç mm/rev 0,7 
p Profunditat de passada mm 0,35 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 1193,66 
Va Velocitat d’avanç mm/min 835,56 
tt Temps de tall s 0,95 
 

 Fase 100 
 
Perfilat del canal 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 500 
a Avanç mm/dent 0,15 
b Amplada de passada mm 16 
pradial Profunditat de passada radial mm 1 
paxial Profunditat de passada axial mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9947,18 
Va Velocitat d’avanç mm/min 5968,31 
tt Temps de tall s 26,68 
 
Puntejat dels 4 forats 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,3 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
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n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1527,89 
tt Temps de tall s 0,20 
 
Trepanat 1 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 110 
a avanç mm/rev 0,14 
p Profunditat de passada mm 3 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 11671,36
Va Velocitat d’avanç mm/min 1663,17 
tt Temps de tall s 1,40 
 
Trepanat 2 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 110 
a avanç mm/rev 0,14 
p Profunditat de passada mm 3,3 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 10610,33
Va Velocitat d’avanç mm/min 1511,97 
tt Temps de tall s 2,54 
 
Trepanat 3 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 110 
a avanç mm/rev 0,14 
p Profunditat de passada mm 3,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 10004,02
Va Velocitat d’avanç mm/min 1425,57 
tt Temps de tall s 0,68 
 
Roscat dels 4 forats 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 15 
a avanç mm/rev 0,7 
p Profunditat de passada mm 0,35 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 1193,66 
Va Velocitat d’avanç mm/min 835,56 
tt Temps de tall s 3,79 
 
Avellanat forat de 3,5 mm de diàmetre 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
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Vt Velocitat de tall m/min 150 
a avanç mm/rev 0,03 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 10610,33 
Va Velocitat d’avanç mm/min 318,31 
tt Temps de tall s 0,09 
 

 Fase 130.1 
 
Puntejat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,3 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1527,89 
tt Temps de tall s 0,08 
 
Trepanat 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 110 
a avanç mm/rev 0,14 
p Profunditat de passada mm 4 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 8753,52 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1247,38 
tt Temps de tall s 2,81 

 
 
 Temps de cicle 

 
Fase 010: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      32,18 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      18,18 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,71 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 
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n planejar        4 arestes 
  

z planejar       1020 peces    
 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      63,45 s 
 
 
Fase 020: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      15,95 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      11,95 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,30 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       2408 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      40,81 s 
 
 
Fase 030: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
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Temps màquina      31,95 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      27,95 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,70 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       1028 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      63,22 s 
 
 
Fase 040: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      15,87 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      11,87 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,30 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       2424 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 
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Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      46,73 s 
 
 
Fase 050: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      11,79 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      7,79 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,19 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       3696 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      42,55 s 
 
 
Fase 060: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      11,79 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      7,79 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,19 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes    6 plaquetes  
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tdf planejar       2 h 
   

n planejar        4 arestes 
  

z planejar       3696 peces    
 
Temps d’home en màquina parada    40 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  40 s 

Verificacar alçada, amplada i gruix amb peu de rei 
Embalatge de la peça 

 
Temps de cicle      80,76 s 
 
Fase 070: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      155,32 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Fresar 1      31,05 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 
Fresar 2      6,09 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Puntejar      1,00 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Trepanar 1      2,44 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Escairar      1,43 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Trepanar 2      3,14 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Roscar       4,39 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Fresar 3      44,44 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Ranurar      0,06 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Avellanar      0,10 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Aixamfranar      35,37 s 
Allunyament d’eina     3 s 

 
Temps de canvi d’eina     1,68 s 
 tce fresar1       2 min 

tce fresar2       2 min 
tce puntejar      30 s  
tce trepanar1      30 s 
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tce escariar      30 s 
tce trepanar2      30 s 
tce fresar3       2 min 
tce ranurar       2 min 
tce avellanar      30 s 
tce aixamfranar      30 s 
tce planejar      2 min 
 
tdf fresar1       2 h 
tdf fresar2       2 h 
tdf puntejar       1 h  
tdf trepanar1      1 h 
tdf escariar      1 h 
tdf trepanar2      1 h 
tdf fresar3       2 h 
tdf ranurar       2 h 
tdf avellanar      1 h 
tdf aixamfranar      1 h 
tdf planejar       2 h 

   
nfresar1       1 aresta 
nfresar2       1 aresta 
npuntejar       1 aresta  
ntrepanar1       1 aresta 
nescariar       1 aresta 
ntrepanar2       1 aresta 
nfresar3       1 aresta 
nranurar       1 aresta 
navellanar       1 aresta 
naixamfranar      1 aresta 
nplanejar       3 aresta 

   
zfresar1       231 peces 
zfresar2       1043 peces 
zpuntejar       3613 peces  
ztrepanar1       1474 peces 
zescariar       2524 peces 
ztrepanar2       1147 peces 
zfresar3       819 peces 
zranurar       162 peces 
zavellanar       116719 peces 
zaixamfranar      36000 peces 
zplanejar       609 peces 

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  30 s 

Verificacar alçada, amplada i gruix amb peu de rei 
Embalatge de la peça 
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Temps de cicle      187,56 s 
 
 
Fase 080: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      90,06 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Fresar 1      53,75 s 

Allunyament/apropament d’eina   3 
Ranurar      5,35 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Aixamfranar      20,97 s 
Allunyament d’eina     3 s 

 
Temps de canvi d’eina     1,68 s 
 tce fresar1       2 min 

tce ranurar       2 min 
tce aixamfranar      2 min 
tdf fresar       2 h 
tdf ranurar       2 h 
tdf aixamfranar      2 h  

   
nfresar       1 aresta 
nranurar       1 aresta 
naixamfranar      3 aresta 

   
zfresar       133 peces 
zranurar       1346 peces 
zaixamfranar      1029 peces 

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  30 s 

Verificacions 
Embalatge de la peça 

 
Temps de cicle      121,73 s 
 
Fase 090: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      37,90 s 
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 Apropament d’eina     2 s 
 Fresar        18,21 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 
Puntejar      0,76 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Trepanar       3,14 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Roscar       4,79 s 
Allunyament d’eina     3 s 

 
Temps de canvi d’eina     0,38 s 
 tce fresar       2 min 

tce puntejar      30 s  
tce trepanar      30 s 
tce roscar       30 s 
 
tdf fresar       2 h 
tdf puntejar       1 h  
tdf trepanar      1 h 
tdf roscar       1 h 

   
nfresar       1 aresta 
npuntejar       1 aresta  
ntrepanar1       1 aresta 
nroscar       1 aresta 

   
zfresar       395 peces 
zpuntejar       4755 peces  
ztrepanar1       1147 peces 
zroscar       751 peces 

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  20 s 

Verificacar diàmetre del canal 
Embalatge de la peça 

 
Temps de cicle      68,84 s 
 
 
Fase 100: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      54,78 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Fresar        26,68 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 
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Puntejar      1,00 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Trepanar 1      1,40 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Trepanar 2      3,14 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Trepanar 3      0,68 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Roscar       4,79 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Avellanar      0,09 s 
Allunyament d’eina     3 s 

 
Temps de canvi d’eina     0,54 s 
 tce fresar       2 min 

tce puntejar      30 s  
tce trepanar1      30 s 
tce trepanar2      30 s 
tce trepanar3      30 s 
tce roscar       30 s 
tce avellanar      30 s 
 
tdf fresar       2 h 
tdf puntejar       1 h  
tdf trepanar1      1 h 
tdf trepanar2      1 h 
tdf trepanar3      1 h 
tdf roscar       1 h 
tdf avellanar      1 h 

   
nfresar       1 aresta 
npuntejar       1 aresta  
ntrepanar1       1 aresta 
ntrepanar2       1 aresta 
ntrepanar3       1 aresta 
neroscar       1 aresta 
navellanar       1 aresta 

   
zfresar       269 peces 
zpuntejar       3613 peces  
ztrepanar1       2565 peces 
ztrepanar2       1147 peces 
ztrepanar3       5328 peces 
zroscar       751 peces 
zavellanar       38197 peces 

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  20 s 

Verificar alçada, amplada i gruix amb peu de rei 
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Temps de cicle      85,89 s 
 
 
Fase 110: anoditzat de color plata 
 
Temps de cicle      156,40 s 
 
Fase 120: centre de mecanitzat 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      10,29 s 
 Apropament d’eina     2 s 

Puntejar      0,28 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Trepanar       3,01 s 
Allunyament d’eina     3 s 

 
Temps de canvi d’eina     0,03 s 

tce puntejar      30 s  
tce trepanar      30 s 
 
tdf puntejar       1 h  
tdf trepanar      1 h 

   
npuntejar       1 aresta  
ntrepanar       1 aresta 

   
zpuntejar       12924 peces  
ztrepanar       1196 peces 

 
Temps d’home en màquina parada    40 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de les peces 
 
Temps de cicle      50,88 s 
 
 

Tapa càrter dret i tapa càrter esquerra 

 
 Fase 010  

 
Planejat cara 1 
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Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 85 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 12,46 
 
 

 Fase 020  
 
Planejat cara 2 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 18 
p Profunditat de passada mm 2,3 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 10,67 
 
 

 Fase 030  
 
Planejat cara 3 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 82,7 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 12,32 
 
 

 Fase 040  
 
Planejat cara 4 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 16 
p Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
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n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 10,65 
 
 

 Fase 050  
 
Planejat cara 5 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 16 
p Profunditat de passada mm 3 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 6,39 
 
 

 Fase 060  
 
Planejat cara 6 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 400 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 16 
p Profunditat de passada mm 3 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 1273,24 
Va Velocitat d’avanç mm/min 763,94 
tt Temps de tall s 6,39 
 

 Fase 070  
 
Fresat dels dos rebaixos que allotgen els rodaments 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 500 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 16 
p2 Profunditat de passada mm 6,5 
p1 Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9947,18 
Va Velocitat d’avanç mm/min 2387,32 
tt Temps de tall s 0,63 
 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
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Vt Velocitat de tall m/min 500 
a Avanç mm/dent 0,08 
b Amplada de passada mm 16 
p1 Profunditat de passada mm 7 
p2 Profunditat de passada mm 7 
p2 Profunditat de passada mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9947,18 
Va Velocitat d’avanç mm/min 2387,32 
tt Temps de tall s 16,68 
 
Puntejat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,3 
p Profunditat de passada mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 5092,96 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1527,89 
tt Temps de tall s 0,20 
 
Trepanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 32 
a avanç mm/rev 0,21 
p Profunditat de passada mm 7,6 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 3811,34 
Va Velocitat d’avanç mm/min 781,33 
tt Temps de tall s 1,10 
 
Escariat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 20 
a avanç mm/rev 0,26 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 795,77 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1241,41 
tt Temps de tall s 0,63 
 
Avellanat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 150 
a avanç mm/rev 0,03 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
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n Velocitat de gir de la peça rpm 5035,16 
Va Velocitat d’avanç mm/min 159,15 
tt Temps de tall s 0,19 
 
Avellanat del forat on s’allotja l’eix selector i els allotjaments dels rodaments 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a avanç mm/rev 0,02 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 10379,67
Va Velocitat d’avanç mm/min 207,59 
tt Temps de tall s 1,82 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a avanç mm/rev 0,02 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 3459,89 
Va Velocitat d’avanç mm/min 600 
tt Temps de tall s 130,76 
 
Ranurat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 160 
a Avanç mm/dent 0,2 
b Amplada de passada mm 0,75 
p1 Profunditat de passada mm 7 
p2 Profunditat de passada mm 2 
p2 Profunditat de passada mm 0,8 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 4850,44 
Va Velocitat d’avanç mm/min 5820,52 
tt Temps de tall s 3,80 
 
Avellanat cilíndric dels 4 cargols exteriors 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 91 
a avanç mm/rev 0,21 
p Profunditat de passada mm 4,3 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir de la peça rpm 6736,33 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1380,95 
tt Temps de tall s 2,78 
 

 Fase 080 
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Perfilat exterior a desbast 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 500 
a Avanç mm/dent 0,15 
b Amplada de passada mm 16 
pradial Profunditat de passada axial mm 8 
paxial Profunditat de passada radial mm 2 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9947,18 
Va Velocitat d’avanç mm/min 5968,31 
tt Temps de tall s 5,29 
 
Perfilat exterior a acabat 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 500 
a Avanç mm/dent 0,15 
b Amplada de passada mm 16 
paxial Profunditat de passada axial mm 8 
pradial Profunditat de passada radial mm 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 9947,18 
Va Velocitat d’avanç mm/min 5968,31 
tt Temps de tall s 6,33 
 
Avellanat del perfil exterior 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
Vt Velocitat de tall m/min 750 
a Avanç mm/dent 0,1 
b Amplada de passada mm 0,5 
p Profunditat de passada mm 0,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Velocitat de gir rpm 11936,62 
Va Velocitat d’avanç mm/min 1193,66 
tt Temps de tall s 22,20 
 
 
 

 Temps de cicle 
 
Fase 010: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      16,46 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      12,46 s 
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Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,31 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       2308 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      47,34 s 
 
 
Fase 020: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      14,67 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      10,67 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,27 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       2696 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      45,50 s 
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Fase 030: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      16,32 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      14,32 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,31 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       2336 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      47,20 s 
 
 
Fase 040: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      14,65 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      10,65 s 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,27 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 
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z planejar       2700 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      45,49 s 
 
 
Fase 050: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      10,39 
 Apropament d’eina     2 s 
 Planejar      6,39 

Allunyament d’eina     2 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,16 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       4508 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      41,11 s 
 
Fase 060: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      10,39 
 Apropament d’eina     2 s 
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 Planejar      6,39 
Allunyament d’eina     2 s 

 
Temps de canvi d’eina     0,16 s 
 tce planejar      12 min 

Nombre de plaquetes     6 plaquetes  
 
tdf planejar       2 h 

   
n planejar        4 arestes 

  
z planejar       4508 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  40 s 

Verificar alçada, amplada i gruix amb peu de rei 
Embalatge de la peça 

 
Temps de cicle      80,73 s 
 
Fase 070: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      173,79 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Fresar        17,81 s 

Allunyament/apropament d’eina   2 
Puntejar      0,20 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Trepanar       1,10 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Escariar      0,63 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Avellanar      0,19 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Fresar       133,07 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Ranurar      3,80 s 
Allunyament d’eina     3 s 

 
Temps de canvi d’eina     1,68 s 
 tce fresar       2 min 

tce puntejar      30 s  
tce trepanar      30 s 
tce escariar      30 s 
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tce avellanar      30 s 
tce fresar       2 s 
tce ranurar       2 min 
 
tdf fresar       2 h 
tdf puntejar       1 h  
tdf trepanar      1 h 
tdf escariar      1 h 
tdf avellanar      1 h 
tdf fresar       2 h 
tdf ranurar       2 h 

   
nfresar       1 aresta 
npuntejar       1 aresta  
ntrepanar       1 aresta 
nescariar       1 aresta 
navellanar       1 aresta 
nfresar       3 aresta 
nranurar       1 aresta 

   
zfresar       404 peces 
zpuntejar       18334 peces  
ztrepanar       3282 peces 
zescariar       5729 peces 
zavellanar       19098 peces 
zfresar       162 peces 
zranurar       1896 peces 

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  30 s 

Embalatge de la peça 
 
Temps de cicle      205,48 s 
 
 
Fase 080: centre de mecanitzat CNC 
 
Temps de preparació de la màquina    0,57 s/red 
 Temps de preparació     2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      90,06 s 
 Apropament d’eina     2 s 
 Avellanador  cillíndric     53,75 s 

Allunyament/apropament d’eina   3 
Fresa       5,35 s 
Allunyament/apropament d’eina   2 
Avellanador      20,97 s 
Allunyament d’eina     3 s 
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Temps de canvi d’eina     0,36 s 
 tce avellanar      2 min 

tce fresar       2 min 
tce avellanar      30 s 

   
tdf avellanar      1 h 
tdf fresar       2 h 
tdf avellanar      2 h 
 
navellanar       1 aresta 
nfresar       1 aresta 
navellanar       3 aresta 

   
zavellanar       1064 peces 
zfresar       589 peces 
zavellanar       972 peces 

 
Temps d’home en màquina parada    30 s 

Posada en marxa del cicle  
Càrrega i descàrrega de peces 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Verificacions 
Embalatge de la peça 

 
Temps de cicle      77,72 s 
 
 
 
Fase 090: anoditzat de color plata 
 
Temps de cicle      98,65 s 
 
 

G.1.3. Família peces de xapa 

 

Barra fre 

 
 Fase 010  

 
Tall de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 2 
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tt Temps de tall s 0,5 
 
 

 Temps de cicle 
 
Fase 010: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,34 s/red 
 Temps de preparació     1,2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      0,5 s 

Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó  
 
Temps de canvi d’eina     0,02 s 
 tce punxó/matriu      1 min  

 
tdf punxó/matriu      2 h 

    
z punxó/matriu      7200 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    0,61 s 

Es considera que es tarda 5 min a repostar una bobina de xapa. Una bobina de 
xapa es canvia cada 26,08 cops tenint en compte que el número de peces que 
surten per bobina és de 488 peces. 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  0,01 s 

Es verifica 1 peça a cada torn necessari per a fer un lot mensual. Així doncs, 
tenint en compte que es necessiten 4 torns per a fabricar un lot mensual s’obté 
que es tarda 0,01 s en verificar una peça.  

 
Temps de cicle      1,54 s 
 
 
Fase 020: pintat negre 
 
Temps de cicle      33,03 s 
 

Barra cable 

 
 Fase 010  

 
Tall de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 2 
tt Temps de tall s 0,5 
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 Temps de cicle 
 
Fase 010: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,34 s/red 
 Temps de preparació     1,2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      0,5 s 

Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó  
 
Temps de canvi d’eina     0,08 s 
 tce punxó/matriu      10 min  

 
tdf punxó/matriu      2 h 

    
z punxó/matriu      7200 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    0,61 s 

Es considera que es tarda 5 min a repostar una bobina de xapa. Una bobina de 
xapa es canvia cada 26 cops tenint en compte que el número de peces que surten 
per bobina és de 488 peces. 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  0,01 s 

Es verifica 1 peça a cada torn necessari per a fer un lot mensual. El temps que es 
tarda en verificar cada peça és de 20 s. Així doncs, tenint en compte que es 
necessiten 4 torns per a fabricar un lot mensual s’obté que es tarda 0,01 s en 
verificar una peça.  

 
Temps de cicle      1,54 s 
 
 
Fase 020: pintat negre 
 
Temps de cicle      33,03 s 
 
 
Maneta fre 
 

 Fase 010  
 
Tall de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 2 
tt Temps de tall s 0,5 
 



Disseny del procés de fabricació d’un reductor aplicable a cadires de rodes manuals Pàg. 75 

 

 Fase 020  
 
Plegat de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 2 
z Número de plegats plegats 2 
tt Temps de plegat s 1 
 
 

 Temps de cicle 
 
Fase 010: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,34 s/red 
 Temps de preparació     1,2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      0,5 s 

Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó  
 
Temps de canvi d’eina     0,08 s 
 tce punxó/matriu      10 min  

 
tdf punxó/matriu      2 h 

    
z punxó/matriu      7200 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    2 s 

Es considera que es tarda 5 min a repostar una bobina de xapa. Una bobina de 
xapa es canvia cada 85 cops tenint en compte que el número de peces que surten 
per bobina és de 150 peces. 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  ≈0,00 s 

Es verifica 1 peça a cada torn necessari per a fer un lot mensual. El temps que es 
tarda en verificar cada peça és de 20 s. Així doncs, tenint en compte que es 
necessiten 3 torns per a fabricar un lot mensual s’obté que es tarda 0,01 s en 
verificar una peça.  

 
Temps de cicle      2,92 s 
 
 
Fase 020: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,11 s/red 
 Temps de preparació     0,4 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      1 s 
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Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó.  
 
Temps de canvi d’eina     0,02 s 
 tce punxó plegat/matriu     10 min  

 
tdf punxó plegat/matriu     8 h 

    
z punxó plegat/matriu      28800 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    2 s 
 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de peces  
 
Temps de cicle      12,13 s 
 
 
Fase 030: pintat negre 
 
Temps de cicle      36,00 s 
 

Maneta selector 

 Fase 010  
 
Tall de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 2 
tt Temps de tall s 0,5 
 

 Fase 020  
 
Plegat de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 2 
z Número de plegats plegats 2 
tt Temps de plegat s 1 
 
 

 Temps de cicle 
 
Fase 010: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,34 s/red 
 Temps de preparació     1,2 h/lot 
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 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      0,5 s 

Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó  
 
Temps de canvi d’eina     0,08 s 
 tce punxó/matriu      10 min  

 
tdf punxó/matriu      2 h 

    
z punxó/matriu      7200 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    2 s 

Es considera que es tarda 5 min a repostar una bobina de xapa. Una bobina de 
xapa es canvia cada 85 cops tenint en compte que el número de peces que surten 
per bobina és de 150 peces. 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  ≈0,00 s 

Es verifica 1 peça a cada torn necessari per a fer un lot mensual. El temps que es 
tarda en verificar cada peça és de 20 s. Així doncs, tenint en compte que es 
necessiten 3 torns per a fabricar un lot mensual s’obté que es tarda 0,01 s en 
verificar una peça.  

 
Temps de cicle      2,92 s 
 
 
Fase 020: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,11 s/red 
 Temps de preparació     0,4 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      1 s 

Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó.  
 
Temps de canvi d’eina     0,02 s 
 tce punxó plegat/matriu     10 min  

 
tdf punxó plegat/matriu     8 h 

    
z punxó plegat/matriu      28800 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    2 s 
 
Temps d’home en màquina en funcionament  10 s 

Embalatge de peces  
 
Temps de cicle      12,13 s 
 
 
Fase 030: pintat negre 
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Temps de cicle      33,03 s 

 

Suport canvi fre dret i esquerre 

La part *-1 correspon a la part plana de la peça i la part *-2 correspon a la part doblegada. 

 
 Fase 010-2  

 
Tall de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 1 
tt Temps de tall s 1 
 
 

 Temps de cicle 
 
Fase 010-1: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,34 s/red 
 Temps de preparació     1,2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      1 s 

Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó  
 
Temps de canvi d’eina     0,08 s 
 tce punxó/matriu      10 min  

 
tdf punxó/matriu      2 h 

    
z punxó/matriu      7200 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    0,04 s 

Es considera que es tarda 5 min a repostar una bobina de xapa. Una bobina de 
xapa es canvia cada 112 cops tenint en compte que el número de peces que 
surten per bobina és de 114 peces. 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  0,002 s 

Es verifica 1 peça a cada torn necessari per a fer un lot mensual. El temps que es 
tarda en verificar cada peça és de 20 s. Així doncs, tenint en compte que es 
necessita 1 torn per a fabricar un lot mensual s’obté que es tarda 0,002 s en 
verificar una peça del lot mensual.  
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Temps de cicle      1,47 s 

 
 Fase 010-2  

 
Tall de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 1 
tt Temps de tall s 1 
 

 Fase 020-2  
 
Doblegat de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 5 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 3 
z Número de doblegats corbats 1 
tt Temps de doblegat s 1,67 
 

 Fase 030-2  
 
Soldar els punts 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps per punt s 1,5 
Càlculs    Descripció Unitats  
z Número de punts punts 2 
td Temps entre punts s 3 
tt Temps de soldat s 5 
 

 Temps de cicle 
 
Fase 010-2: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,34 s/red 
 Temps de preparació     1,2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      1 s 

Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó  
 
Temps de canvi d’eina     0,08 s 
 tce punxó/matriu      10 min  

 
tdf punxó/matriu      2 h 
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z punxó/matriu      7200 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    0,02 s 

Es considera que es tarda 5 min a repostar una bobina de xapa. Una bobina de 
xapa es canvia cada 55 cops tenint en compte que el número de peces que surten 
per bobina és de 231 peces. 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  ≈0,00 s 

Es verifica 1 peça a cada torn necessari per a fer un lot mensual. El temps que es 
tarda en verificar cada peça és de 20 s. Així doncs, tenint en compte que es 
necessiten 2 torns per a fabricar un lot mensual s’obté que es tarda 0,003 s en 
verificar una peça.  

 
Temps de cicle      1,44 s 
 
 
Fase 020-2: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,11 s/red 
 Temps de preparació     0,4 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      1,67 s 

Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó.  
 
Temps de canvi d’eina     0,03 s 
 tce punxó corbat/matriu     10 min  

 
tdf punxó corbat/matriu     8 h 

    
z punxó corbat/matriu      17280 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    0,03 

Es necessiten 20 s per a posar en marxa el cicle. El cicle es posa en marxa a 
cada torn. Es necessiten 2 torns per a realitzar el lot mensual. El temps per peça 
d’home en màquina parada es de 0,03 s. 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  ≈0,00 s 

Es necessiten 20 segons per verificar l’amplada de la peça. Es necessiten 2 torns 
per a realitzar el lot mensual. El temps per peça d’home en màquina en 
funcionament és de 0,003 s. 

 
Temps de cicle      1,85 s 
 
 
Fase 030-2: soldadora per resistència (entre part *-1 i -*2) 
 
Temps de preparació de la màquina    0,07 s/red 
 Temps de preparació     900 s/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 



Disseny del procés de fabricació d’un reductor aplicable a cadires de rodes manuals Pàg. 81 

 

 
Temps màquina      5 s 
 
Temps de canvi d’eina     0,06 s 
 tce puntes electròdes      300 s  

 
tdf puntes electròdes      4 h 

    
z puntes electròdes      4800 peces   

 
Temps de cicle      5,13 s 
 
 
Fase 040-2: pintat negre 
 
Temps de cicle      70,05 s 

 

Topall anterior i posterior, dret i esquerre 

 
 Fase 010  

 
Tall de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 1 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 1 
tt Temps de tall s 1 
 

 Fase 020  
 
Corbat de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 4 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 1 
z Número de corbats corbats 1 
tt Temps de corbats s 4 
 

 Fase 030  
 
Plegat de xapa 
 
Condicions de tall    Descripció Unitats  
tc Temps carrera punxó s 4 
Càlculs    Descripció Unitats  
n Peces per cop de punxó peces 1 



Pàg. 82  Annexes 

 

z Número de plegats plegats 1 
tt Temps de plegat s 4 
 
 

 Temps de cicle 
 
Fase 010: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,34 s/red 
 Temps de preparació     1,2 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      1 s 

Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó  
 
Temps de canvi d’eina     0,08 s 
 tce punxó/matriu      10 min  

 
tdf punxó/matriu      2 h 

    
z punxó/matriu      7200 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    1,08 s 

Es considera que es tarda 5 min a repostar una bobina de xapa. Una bobina de 
xapa es canvia cada 46 cops tenint en compte que el número de peces que surten 
per bobina és de 279 peces. 

 
Temps d’home en màquina en funcionament  0,01 s 

Es verifica 1 peça a cada torn necessari per a fer un lot mensual. El temps que es 
tarda en verificar cada peça és de 20 s. Així doncs, tenint en compte que es 
necessiten 7 torns per a fabricar un lot mensual s’obté que es tarda 0,01 s en 
verificar una peça.  

 
Temps de cicle      2,50 s 
 
 
Fase 020: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,11 s/red 
 Temps de preparació     0,4 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      5 s 

Es compta que el temps improductiu en el temps de carrera del punxó.  
 
Temps de canvi d’eina     0,08 s 
 tce punxó corbat/matriu     10 min  

 
tdf punxó corbat/matriu     8 h 

    
z punxó corbat/matriu      7200 peces    



Disseny del procés de fabricació d’un reductor aplicable a cadires de rodes manuals Pàg. 83 

 

 
Temps d’home en màquina parada    0,07 s 
 
Temps d’home en màquina en funcionament  0,01 s 
 
Temps de cicle      5,27 s 
 
 
Fase 030: premsa hidràulica 
 
Temps de preparació de la màquina    0,11 s/red 
 Temps de preparació     0,4 h/lot 
 Lot mensual      12728 red/mes 
 
Temps màquina      5 s 

Es compta el temps improductiu en el temps de carrera del punxó.  
 
Temps de canvi d’eina     0,08 s 
 tce punxó plegat/matriu     10 min  

 
tdf punxó plegat/matriu     8 h 

    
z punxó plegat/matriu      7200 peces    

 
Temps d’home en màquina parada    0,21 s 
 
Temps d’home en màquina en funcionament  0,01 s 

 
 
Temps de cicle      5,40 s 
 
 
Fase 040: pintat negre 
 
Temps de cicle      70,05 s 

 

 

 

 

 


