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Resum 

La Fundació CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el suport de la Fundació 
ABERTIS, va desenvolupar durant l’any 2004 un sistema innovador per a facilitar la mobilitat 
a les persones amb minusvalidesa que van batejar amb el nom de CONRAD-DIM. Dita 
innovació consisteix en incorporar un sistema de marxes d’accionament mecànic a les 
cadires de rodes manuals estàndards que facilita la superació de petits desnivells o rampes, 
la qual cosa augmenta l’autonomia, llibertat i qualitat de vida de les persones que utilitzen 
aquest tipus de cadires de rodes. 

El present projecte pretén definir el procés de fabricació d’aquest sistema de marxes 
d’accionament mecànic. Primerament, es descriu el producte a fabricar tot explicant la 
funcionalitat i les característiques geomètriques de cada element que composa el conjunt. 
Seguidament, es realitza un estudi d’alternatives quant al material de partida i al procés de 
fabricació a seguir, per tal que cada peça tingui el procés de fabricació més adequat des del 
punt de vista econòmic, sempre tenint en compte que no s'han de descuidar les 
especificacions de qualitat exigides. A partir dels processos de fabricació de cada peça es 
determina la maquinària necessària per a poder fabricar el conjunt, així com els temps de 
fabricació: temps de mecanitzat, temps de preparació, temps de canvi d'eina, temps d'operari 
amb la màquina parada i temps d'operari amb la màquina en funcionament.  

Un cop identificades les màquines necessàries per fabricar una sèrie anual de conjunts 
reductors, s’ha determinat la quantitat de personal necessari i s’ha dissenyat la millor 
distribució en planta de les zones i dels equips. 

Aquest projecte també conté un estudi de viabilitat econòmica de la implantació de la fàbrica 
productora del conjunt, consideracions mediambientals i recomanacions de seguretat i 
higiene en el treball. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

L’origen d’aquest PFC sorgeix de la necessitat d’implementar el procés de fabricació en sèrie 
del PFC realitzat el 2004 per la Fundació CIM amb col·laboració de la Fundació ABERTIS, 
“Disseny d’una reductora aplicable a cadires de rodes manuals enfocada a la fabricació 
seriada”. 

1.2. Motivació 

El grau de dificultat en la mobilitat de les PMR, persones de mobilitat reduïda, és un tema 
present en la societat d’avui en dia. El PFC “Disseny d’una reductora aplicable a cadires de 
rodes manuals enfocada a la fabricació seriada” dóna la primera escomesa a l’execució d’un 
projecte dedicat a aquest tipus de persones. 

El present projecte pretén implementar i deixar constància d’un procés de fabricació 
econòmic per tal de posar a l’abast de les persones amb minusvalidesa aquest enginy tan 
innovador i alhora útil, que podrà millorar l’autonomia, la llibertat i la qualitat de vida 
d’aquestes persones. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

En el present projecte es pretén aconseguir els següents objectius. 

 Definir i seleccionar la millor alternativa de fabricació, tan econòmicament com en qualitat 
del producte, tot analitzant les característiques geomètriques i funcionals més importants 
de cadascun dels components i preparar els fulls de ruta i fulls de fase on es descriu el 
procés de fabricació.  

 Calcular els recursos requerits de personal, nombre de màquines, material i d’altres, per a 
la posada en marxa del procés productiu. 

 Dissenyar la implantació d’una planta de fabricació de conjunts reductors. 
 Realitzar un estudi de viabilitat econòmica de la implantació de la fàbrica. 

2.2. Abast del projecte 

El present projecte pretén seleccionar el millor procés del fabricació per al canvi de marxes 
CONRAD-DIM, redissenyat el 2004 per la Fundació CIM amb col·laboració de la Fundació 
ABERTIS. S’analitzarà, per a cada component del canvi, la millor alternativa de fabricació. 

El procés de fabricació escollit per a cada component, caldrà que compleixi les especificacions 
mecàniques que ha de tenir dit component així com tenir el més baix cost que sigui possible. 
Tanmateix, tindran prioritat les especificacions mecàniques de cada component envers el factor 
econòmic. 

En cap moment es redissenyarà cap dels components del canvi de marxes.  

El projecte es planteja com la necessitat de la fabricació de 70.000 conjunts anuals, durant un 
període de 5 anys. Essent aquest el que realitza el muntatge i la comercialització del producte 
final.  
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3. Descripció del producte 

3.1. Modificacions del prototip 

Anteriorment a la realització del PFC “Disseny d’una reductora aplicable a cadires de rodes 
manuals enfocada a la fabricació seriada”, ja existia un prototip d’un canvi de marxes que 
realitzava les mateixes funcions que el de la reductora en qüestió. Així doncs, es va partir de 
la fabricació i validació d’un prototip de canvi de marxes compacte directament aplicable a 
cadires de rodes estàndard per tal de facilitar la circulació per vies inclinades, rampes i 
accessos amb pendents que requerien un gran esforç muscular, per tal d’aconseguir un nou 
disseny enfocat a la fabricació seriada. 

La funció que tenia aquest primer prototip era la de proporcionar a l’usuari un canvi de 
marxes de dues velocitats tal que li permetés escollir entre una velocitat directa o una 
velocitat reduïda. El que es va realitzar en aquell projecte va ser una validació del prototip per 
veure en quins aspectes eren millorables i fer-ne així un redisseny enfocat a la fabricació 
seriada, sense variar-ne la funcionalitat en cap moment. 

3.2. Funcionalitat del producte 

El canvi de marxes d’accionament mecànic està pensat per a reduir els esforços musculars 
que han de realitzar els usuaris PMR de quan volen superar barreres arquitectòniques com 
poden ser rampes o petits desnivells. 

Figura 3-1. Vista conjunt (esquerra). Detall de la part de transmissió de moviment (dreta).  
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Es tracta d’un canvi de marxes de dues velocitats. Si s’acciona la marxa directa, la velocitat 
d’entrada serà la velocitat de sortida de la roda, ja que la relació de transmissió és de 1/1. 
Per contra, si s’acciona la marxa reduïda, la velocitat de sortida de la roda es veurà dividida 
per un factor de 2 en relació a la velocitat d’entrada que l’usuari li doni al volant d’impuls ja 
que la relació de transmissió entre engranatges és de 1/2.  

El reductor es divideix en els següents conjunts: 

 Conjunt boixa 
 Conjunt eix roda 
 Conjunt eix primari 
 Conjunt eix secundari 
 Conjunt eix terciari 
 Conjunt selector 
 Conjunt càrter 

El transmissió de parell efectuada pels diferents components dels conjunts segueix el 
següent recorregut. L’usuari dona velocitat a l’anella d’impulsió, la qual està lligada al cilindre 
d’entrada mitjançant cinc forats on s’hi allotgen uns cargols. El parell rebut pel cilindre 
d’entrada es transmet al cub d’entrada mitjançant un dentat frontal.  

El cub d’entrada té una roda dentada que engrana amb l’engranatge secundari. Quan 
l’engranatge secundari rep la potència la transmet a l’eix secundari que té mecanitzat a 
l’exterior unes ranures que encaixen amb l’interior, també ranurat, de l’engranatge secundari.  

Seguidament, l’eix secundari transmet la potència al sincronitzador gràcies al mateix ranurat 
interior amb l’interior del sincronitzador. Per altra banda, el sincronitzador porta una ranura a 
la part exterior cilíndrica on el selector hi encaixa i el fa desplaçar longitudinalment, fent així 
que pugui encaixar frontalment amb l’engranatge de reducció o bé amb l’engranatge directe.  

Si el dentat frontal del sincronitzador encaixa amb el dentat frontal de l’engranatge de 
reducció, el darrer engrana amb la roda dentada més gran del cub de sortida. Per contra, si 
el dentat frontal del sincronitzador encaixa amb el dentat frontal de l’engranatge directe, el 
darrer engrana amb la roda dentada més petita del cub de sortida. D’aquesta manera es fa 
possible que la velocitat de sortida de la roda sigui una o altra, depenent de la marxa que 
l’usuari hagi seleccionat. 

Finalment, el cub de sortida, transmet la potència al component cub radis, els quals 
engranen entre ells mitjançant els seus respectius dentats frontals. El cub de sortida té 
mecanitzats uns petits forats on s’allotgen els radis de la roda. D’aquesta manera és com la 
roda rep la velocitat impulsada per l’usuari. 
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3.3. Desenvolupament i descripció dels subconjunts 

3.3.1. Conjunt boixa 

Funcionalment, aquesta part és la que transmet la potència d’entrada des de l’anella 
d’impulsió fins a la roda. Es tracta de la part interna de la roda on van muntats els radis, la 
llanta i el pneumàtic. Per muntar-ho a la roda es fa com si fos una roda normal amb la seva 
boixa original. 

El seu disseny és totalment tancat gràcies a l’ utilització de rodaments doblement obturats 
que eviten l’entrada de pols i humitat de l’exterior. Els rodaments que s’hi han col·locat són 
rodaments rígids de boles 61804 2RS. També hi ha una anella elàstica estàndard E-20 
DIN471. 

3.3.1.1. Cub radis 

La seva funció principal és transmetre la potència de sortida a la roda motriu de la cadira a 
través dels radis de la roda de Ø 2mm que van situats als forats que té a les cares planes 
dels seus extrems. Aquests radis lliguen la boixa amb la llanta exterior de la roda. 

 

Figura 3-2. Cub radis. 

Té una geometria senzilla a les cares cilíndriques. La part exterior de la peça es caracteritza 
en els seus extrems, és el diàmetre major que la part central exterior. Aquests són per a 
mecanitzar els forats sobre els quals es munten els radis de la roda. En aquests forats es 
practica un petit xamfrà per facilitar la sortida i doblec del radi cap a la llanta impedint que el 
canto viu que hi hauria si no es practiqués aquest xamfrà pogués marcar els radis i debilitar-
los. 

En la cara interior del cilindre hi ha dos rebaixos, un a cada extrem. La funció dels rebaixos 
és allotjar la pista exterior dels rodaments, impedint d’aquesta manera el lliscament d’aquests 
per l’interior de la boixa. 
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En referència a les cares planes que limiten el cilindre, s’observa que en una d’elles hi ha un 
dentat frontal que serveix per a transmetre parell des de l’interior de la caixa de canvi a 
l’exterior. L’altra cara és plana i és la que queda a la part més exterior de la cadira un cop 
està muntat el conjunt. 

En la seva fabricació, cal tenir present que el dentat frontal ha de realitzar-se acuradament, 
respectant en tot moment les toleràncies de disseny que s’indiquen en el plànol, per tal que 
l’ajust amb el dentat del cilindre d’entrada sigui òptim. Les toleràncies indicades en l’interior 
del cilindre també s’hauran de garantir per tal que l’ajust amb els rodaments sigui correcte i 
així evitar un envelliment prematur d’aquests. 

3.3.1.2. Cilindre d’entrada 

El cilindre d’entrada transmet el parell que rep el volant d’impulsió fins al cub d’entrada 
gràcies al dental frontal que té en un dels seus extrems i a cinc forats a l’altre extrem que el 
comuniquen amb el volant d’impulsió.  

 

Figura 3-3. Cilindre d’entrada. 

La cara cilíndrica interior fa la funció de guia per a l’eix de la roda. La cara cilíndrica exterior 
es divideix en dues zones de major diàmetre que suporten les pistes interiors dels rodaments 
En l’extrem de major diàmetre de tota la peça, es pot observar un diàmetre entremig, com un 
graó, que serveix per impedir el desplaçament del rodament cap a l’exterior. 

En l’extrem de diàmetre major hi ha mecanitzats 5 forats que serveixen per posicionar el radi 
d’impulsió. En l’altre extrem de la peça hi ha un dentat frontal, del mateix tipus que el del cub 
exterior de la boixa, però de diàmetre menor. Aquest dentat connecta amb el cub d’entrada 
per tal de transmetre la potència d’entrada a la caixa de canvi.  

En la cara cilíndrica exterior corresponent al dentat frontal hi ha mecanitzada una ranura que 
serveix per allotjar l’anell elàstic que impedirà que pugui sortir l’altre rodament. Entre l’anell 
elàstic i el rodament situem una volandera d’ajust. 
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En la seva fabricació cal complir estrictament les toleràncies de les cares cilíndriques 
exteriors on s’allotjaran les pistes interiors dels rodaments. Les toleràncies indicades en el 
dentat frontal també s’han de garantir per tal que la transmissió del parell sigui òptima. 

3.3.1.3. Distanciador 

Aquesta peça està situada entre els dos cossos cilíndrics de la boixa, i entremig dels dos 
rodaments del subconjunt. La seva funció és distanciar els dos rodaments que van muntats 
sobre el cilindre d’entrada. 

La seva geometria és tubular, amb una determinada longitud. S’han realitzat xamfrans en els 
extrems per tal de facilitar l’entrada en el muntatge i obtenir contacte únicament amb les 
pistes interiors dels rodaments. 

En la seva fabricació només es tindran en compte les toleràncies generals del plànol, ja que 
per la seva funcionalitat no es necessiten toleràncies més precises. 

3.3.1.4. Volandera d’ajust 

La seva funció és fer de material de contacte entre l’anella elàstica de seguretat i el 
rodament. 

En la seva fabricació cal tenir en compte que un cop estiguin mecanitzades les peces 
d’aquest conjunt, es podrà donar a aquesta peça una tolerància per tal d’ajustar el 
mecanisme. 

3.3.2. Conjunt eix terciari 

La funció d’aquest conjunt és fer de nexe d’unió entre l’eix secundari, on es produeix la 
selecció de velocitat, i la boixa en el seu moviment de sortida. La diferència de velocitat a la 
sortida per una marxa o una altra ve determinada per la combinació d’engranatges entre 
rodes dentades de l’eix terciari i de l’eix secundari que transmeten parell. 

3.3.2.1. Cub sortida 

Aquesta peça és coaxial amb el cub d’entrada, però realitza la seva funció inversa, és a dir, 
transmet el moviment des de l’eix secundari fins la roda. 
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Figura 3-4. Cub de sortida. 

Geomètricament es tracta d’una combinació de cilindres de diferents diàmetres. Els dos 
diàmetres majors de la cara cilíndrica exterior són dues rodes dentades amb dentat recte. 
L’engranatge de diàmetre major funciona quan la marxa reduïda se selecciona, per contra, 
l’engranatge de diàmetre menor funciona quan la marxa directe se selecciona. 

Entre els diàmetres de les dues rodes dentades de dentat recte, trobem un diàmetre 
entremig que el que fa és esglaó per tal de limitar el moviment longitudinal del rodament que 
va muntat sobre el diàmetre més petit de tota la superfície exterior. Sobre aquest últim 
diàmetre es mecanitza una ranura que allotjarà una anella elàstica que impedirà el 
desplaçament del mateix rodament però en l’altre sentit longitudinal. 

La superfície cilíndrica interior és de diàmetre constant excepte en el tram final on el diàmetre 
és major per tal de fixar la posició del rodament agulles que va muntat entre el cub d’entrada 
i el de sortida. En la cara plana frontal hi ha un dentat frontal que engrana amb el cub exterior 
de la boixa de la roda. 

Pel que fa a la fabricació cal respectar les toleràncies del dentat frontal i el seu centratge. 
També cal respectar les toleràncies que defineixen el muntatge del conjunt per tal d’evitar 
jocs en el funcionament. 

3.3.3. Conjunt eix roda 

Aquest mecanisme fa la funció de passador d’extracció ràpida, ens permet treure la roda 
sense necessitat de cap eina. Per treure la roda cal accionar el polsador i estirar cap enfora 
la roda. Aquest sistema és el que s’utilitza actualment a les cadires de rodes plegables. 

3.3.4. Conjunt eix secundari 

La funció d’aquest conjunt és la de seleccionar la velocitat gràcies a l’accionament de la 
palanca de selecció de marxes, la qual fa desplaçar el sincronitzador que engrana amb 
l’engranatge directe o amb l’engranatge de reducció segons la marxa escollida.  
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Tal i com ja s’ha comentat, conté els engranatges secundari, directe i de reducció que 
conformen el tren superior. Aquests tres engranatges van muntats sobre un eix estriat de tal 
manera que tan l’engranatge directe com el de reducció poden lliscar lliurement sobre ell, 
mentre que la roda del secundari que recull la potència provinent de l’eix primari sempre gira 
solidàriament a l’eix.  

3.3.4.1. Engranatge secundari 

La seva funció és la de rebre la potència provinent del cub d’entrada i transmetre-la a través 
de l’eix estriat, o eix secundari al sincronitzador. 

 

Figura 3-5. Engranatge secundari. 

Es tracta d’un engranatge cilíndric amb dentat recte. Té mecanitzats uns forats a la seva cara 
plana amb la finalitat de reduir el pes del mecanisme. 

En la seva fabricació cal tenir molt present que s’ha de complir estrictament la geometria del 
dentat perifèric per garantir el funcionament desitjats, així com respectar les toleràncies 
indicades en la realització de l’estriat interior ja que es tracta d’un ajust amb serratge.  

3.3.4.2. Engranatge directe 

Es tracta de l’engranatge que treballa quan l’usuari acciona la marxa directe. Rep la potència 
que l’eix estriat ha transmès al sincronitzador i la transmet a l’engranatge gran del cub de 
sortida. La relació  total de moviment entre l’entrada i sortida és de 1/1. Per tant, en aquest 
cas, el moviment de la roda és solidari al moviment de l’anell impulsat per l’usuari.  
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Figura 3-6. Engranatge directe. 

La geometria d’aquest engranatge és diferent a la dels engranatges descrits fins al moment, 
té un dentat frontal a una de les seves cares planes que engrana amb el dentat frontal del 
sincronitzador. També disposa d’un dentat recte a la cara cilíndrica exterior. 

Referent a la fabricació d’aquest element, cal tenir molt present que s’han de garantir totes 
les toleràncies del dentat recte de la perifèria per tal de garantir un funcionament adequat. De 
la mateixa manera, cal mantenir les toleràncies negatives indicades al plànol del dentat 
frontal que engrana amb el sincronitzador, així com les simetries. 

3.3.4.3. Engranatge de reducció 

Es tracta de l’engranatge que treballa quan l’usuari acciona la marxa directa. Rep la potència 
que l’eix estriat ha transmès al sincronitzador i la transmet a l’engranatge petit de l’eix del cub 
de sortida. La relació total de moviment entre l’entrada i la sortida és de ½. Per tant, en 
aquest cas, la roda de la cadira girarà a la meitat de velocitat que l’anella impulsada per 
l’usuari. 

 

Figura 3-7. Engranatge de reducció. 

La geometria d’aquest engranatge és anàloga a l’engranatge directe. Té un dentat frontal a 
una de les seves cares planes que engrana amb el dentat frontal del sincronitzador. A l’altra 
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cara plana té un petit rebaix per allotjar una volandera. També disposa d’un dentat recte a la 
cara cilíndrica exterior. 

Quant a la fabricació d’aquest element, cal tenir molt present que s’han de garantir totes les 
toleràncies del dentat recte de la perifèria per tal d’assegurar un funcionament adequat. De la 
mateixa manera, cal mantenir les toleràncies indicades al plànol del dentat frontal que 
engrana amb el sincronitzador, així com les simetries. 

3.3.4.4. Eix secundari 

L’eix secundari és dóna suport a tots els elements del conjunt eix secundari. Per sobre 
d’aquest eix estriat llisca el sincronitzador en sentit axial (no en sentit radial) degut a que el 
sincronitzador té mecanitzat en la seva cara cilíndrica interior el negatiu de l’eix estriat. 

 

Figura 3-8. Eix secundari. 

Aquest eix, té unes ranures on s’hi allotjaran unes anelles elàstiques les quals limitaran el 
recorregut que pot fer el sincronitzador per sobre l’eix. En els seus extrems el diàmetre és 
menor ja que hauran d’allotjar dos rodaments. 

Quant a la fabricació cal garantir en tot moment les toleràncies dimensionals i geomètriques 
ja que així s’assegurarà un bon muntatge i funcionament. 

3.3.4.5. Sincronitzador 

És l’encarregat de transmetre una velocitat o una altra, depenent de l’engranatge amb el que 
engrani i el seu moviment longitudinal ve determinat pel conjunt selector. En el moment que 
el sincronitzador engrana amb un dels dos engranatges, el reduït o el directe, obliga a 
l’engranatge amb el que ha engranat a girar de manera solidària amb ell. D’aquest manera 
l’engranatge ja no pot lliscar lliurement sobre l’eix secundari. 
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Figura 3-9. Sincronitzador. 

El sincronitzador és un disc amb un dentat frontal a cadascuna de les seves dos cares 
planes, per on engrana o bé amb l’engranatge directe, o bé, amb l’engranatge reduït. També 
disposa d’una ranura a la cara circular exterior per tal que hi llisqui el conjunt selector. En la 
cara cilíndrica interior es mecanitza el negatiu de l’eix estriat del secundari que impedeix la 
rotació de la peça sobre l’eix.  

Referent a la fabricació, cal respectar les toleràncies de l’estriat de la cara cilíndrica interior, 
la que llisca sobre l’eix secundari. També cal garantir les toleràncies dels dos dentats frontals 
que té a cadascuna de les seves cares planes així com el ranurat que encalça amb la 
forquilla accionada, de manera indirecta, per l’usuari. 

3.3.4.6. Volandera 

Aquest element va muntat sobre l’eix estriat del secundari entre una roda dentada i un 
rodament, per tant, hi ha dues volanderes, una a cada extrem de l’eix estriat. La seva funció 
és ajustar el muntatge del conjunt amb el càrter i la seva tapa i també separar la pista inferior 
del rodament rígid de boles de la roda dentada contínua. 

La seva geometria ha estat adaptada el conjunt, no es tracta d’una volandera convencional. 
La cara plana de diàmetre menor està en contacte directe amb la pista inferior del rodament 
rígid de boles, mentre que la cara de diàmetre major frega amb la cara plana de la roda 
dentada mantenint la distància entre aquests dos elements. Amb aquesta distància i gràcies 
a l’empaquetament de tot el conjunt dins la caixa també aconseguim mantenir la distància 
entre les rodes dentades i el càrter o tapa evitant el fregament entre rodes i la carcassa.  

Quant a la fabricació cal respectar les toleràncies de l’estriat, ja que ha de lliscar 
correctament sobre l’eix i les del dentat frontal per a que aquest engrani bé amb les rodes 
dentades i un ranurat. 



Disseny del procés de fabricació d’un reductor aplicable a cadires de rodes manuals Pàg. 25 

 

3.3.5. Conjunt eix primari 

La seva funció es basa en transmetre el moviment de la boixa fins l’eix secundari. Es tracta 
del nexe d’unió entre la roda de la cadira i l’eix secundari on es produeix la selecció de 
velocitat. 

3.3.5.1. Cub d’entrada 

El cub d’entrada és l’encarregat de transmetre el parell d’entrada des de la roda fins l’eix 
secundari. Com a funció secundària dona suport als elements del conjunt. 

  

Figura 3-10. Cub d’entrada. 

La seva geometria és cilíndrica amb diferents diàmetres en la cara cilíndrica exterior. El 
diàmetre major de la cara cilíndrica exterior correspon a una roda dentada amb dentat recte 
que engrana amb l’engranatge secundari. El diàmetre immediatament inferior fa de topall a 
un rodament i l’altre diàmetre fa de pista inferior del rodament d’agulles. Tan el diàmetre 
interior com la seva ranura interior serveixen per allotjar l’eix de la roda, el qual permet 
desmuntar l’estructura de la cadira. Concretament, el ranurat allotja les boles que impedeixen 
el moviment longitudinal de l’eix.  

També hi ha una ranura en un dels tres diàmetres exteriors que serveix per donar cavitat a 
un anell elàstic que impedirà el moviment del rodament. En una de les dues cares frontals hi 
ha un dentat frontal que encaixa amb el cos interior de la boixa. 

En quant a la seva fabricació cal respectar les toleràncies del diàmetre interior per tal 
d’aconseguir un bon guiatge en l’eix de la roda. També cal respectar l’acabat superficial 
indicat en la zona on va muntat el rodament d’agulles, ja que aquesta superfícies farà de 
pista interior del rodament. Finalment, cal garantir les toleràncies del dentat frontal i del seu 
centratge per tal que l’acoblament amb el dentat interior de la boixa sigui òptim. 
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3.3.6. Conjunt selector 

La funció d’aquest conjunt és la de seleccionar la velocitat que l’usuari desitgi en cada 
moment. La selecció es transmet mitjançant una palanca exterior al canvi seguida d’un cable 
d’acer trenat, que s’uneix a la caixa de canvi per gràcies a un boló que encaixa en la cavitat 
de la palanca que actua sobre l’eix selector.  

La palanca de la caixa de canvi gira respecte un punt fix del càrter, de tal manera, que el gir 
es transforma en moviment longitudinal en empènyer l’eix selector que està perfectament 
subjecte i guiat pel carter i la tapa en l’altre extrem. Aquest eix suporta el selector, en forma 
de forquilla, per tal d’encaixar i lliscar sobre el ranurat del sincronitzador.  

3.3.6.1. Eix selector 

Es tracta del cos principal del conjunt selector, ja que suporta la resta de components del 
conjunt, exceptuant la palanca. És un eix cilíndric i se situa en els allotjaments respectius del 
carter i la tapa. 

 

Figura 3-11. Eix selector. 

En quant a la fabricació, no hi ha cap especificació a garantir. 

3.3.6.2. Distanciador del selector 

El distanciador, que va col·locat entre el selector i la tapa, només realitzarà la seva funció 
quan estigui seleccionada la marxa reduïda. Es col·loca per evitar que el selector es 
doblegui.  

Quan se selecciona la marxa reduïda es desplaça l’eix selector fins l’engranament entre la 
roda de reducció i el sincronitzador, comprimint la molla del conjunt selector. En cas que el 
desplaçament de l’eix, degut al tensat del cable d’accionament tingués un recorregut major 
que el que ha de realitzar el sincronitzador per canviar de marxa, podria passar que la molla 
es comprimís fins absorbir el desplaçament de l’eix i en canvi el desplaçament del 
sincronitzador fos menor, fet que produiria que la forquilla pogués perdre la seva vertical 
quedant lleugerament inclinada i arribés a doblegar-se i desalinear-se de cares inesperades 
que podrien fer que a llarg termini el canvi no fos suau. 
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En quant a la seva fabricació, no hi ha especificacions concretes que comprometin la seva 
funcionalitat. 

3.3.6.3. Eix interior del selector 

Es tracta d’un eix coaxial i intern a l’eix selector. Aquest rep l’acció directa de la palanca, 
actuant sobre la molla, la qual es comprimirà quan els dentats frontals del sincronitzador i la 
roda dentada estiguin en contacte però encara no hagin encaixat.  

 

Figura 3-12. Eix interior selector. 

En la seva fabricació, cal tenir en compte que s’ha de fer un rectificat final per tal de garantir 
un bon lliscament per l’interior de l’eix selector.  

3.3.6.4. Disc eix selector 

La funció d’aquest element és fer de superfície de recolzament per a la molla de compressió. 

3.3.6.5. Selector 

Es tracta del nexe que uneix el conjunt selector amb l’eix secundari. El selector realitza el 
canvi de marxa desplaçant longitudinalment el sincronitzador.  

 

Figura 3-13. Selector. 

Geomètricament, s’observa que té forma de forquilla semicircular que contorneja part del 
sincronitzador. També té dos forats passants perpendiculars entre ells, el de diàmetre major 
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correspon a l’eix selector i el de diàmetre menor al passador elàstic que el fixarà a l’eix 
selector. 

Referent a la seva fabricació només cal tenir en compte que cal garantir el paral·lelisme entre 
les cares per on llisca el sincronitzador. 

3.3.6.6. Palanca selector 

La funció de la palanca és empènyer el conjunt selector. Aquesta part va muntada amb un 
passador en el carter.  

 

Figura 3-14. Palanca selector. 

Geomètricament té forma de “L”. Un dels seus extrems serveix per allotjar el cap del cable de 
tensió mentre que l’altre extrem acciona l’eix selector. 

En quant a la seva fabricació cal realitzar l’allotjament del terminal del cable i el forat per al 
passador de manera correcta. 

3.3.7. Conjunt càrter 

La seva funció és allotjar i donar suport a tot el mecanisme alhora que el situa en l’estructura 
de la cadira de rodes. És d’alumini, degut al seu baix pes. La seva geometria queda 
integrada en la forma de la cadira, és molt discret. 

3.3.7.1. Càrter esquerra i dret 

La seva funció és la d’allotjar els diferents conjunts que configuren el mecanisme.  

Disposa d’una rebaixos que allotgen els eixos del mecanisme. En la part superior interna 
s’observa una zona gruixuda on es mecanitzat un forat passant que guia i suporta l’eix del 
selector.  
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Figura 3-15. Càrter dret. 

En la seva geometria compacta s’observa que incorpora uns rebaixos de forma semitubular 
corresponents la meitat de les fixacions amb l’estructura de la cadira de rodes. 

3.3.7.2. Tapa càrter esquerra i dret 

La seva funció és tancar el conjunt càrter així com allotjar i suportar els elements i conjunts 
del mecanisme. Disposa de cavitats per donar suport als rodaments de l’eix secundari , 
terciari així com per a l’eix selector.  

 

Figura 3-16. Tapa càrter. 

La cavitat pensada per allotjar l’eix terciari, té una part passant per on passa el dentat frontal 
que connecti amb la boixa. Geomètricament té la mateixa geometria que el carter, excepte 
les fixacions a l’estructura de la cadira de rodes. 
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3.3.7.3. Fixació a la cadira 

La funció de la peça de fixació és arrapar el tub de la cadira de rodes per tal que la caixa de 
canvi es quedi fixada a la cadira.  Quan es munta amb el càrter, hi ha un petit serratge per 
garantir que el muntatge sigui ferm.  

 

Figura 3-17. Fixació. 

Geomètricament, s’observa que té un forat petit que allotja el cap del passador que fixa la 
palanca al càrter. En referència a la fabricació, cal vigilar el mecanitzat del forat del passador 
per a que no rebenti. 

3.3.8. Conjunt d’accionament exterior al canvi 

El conjunt d’accionament exterior al canvi és aquell que permet a l’usuari accionar el canvi de 
marxes. Aquest conjunt té dues parts diferenciades, per una banda, la palanca de canvi i per 
altra, la palanca de fre. Les dues palanques són fixades sobre una mateixa placa. 

3.3.8.1. Placa suport 

La funció d’aquesta placa és tenir un lloc fix de la cadira per garantir que els accionaments 
tenen una resposta correcta. 

Geomètricament, està formada per dues peces, una de plana on es fixaran altres 
components del conjunt i una altra de tipus mitja canya que es fixarà al tub de l’estructura. A 
la seva part superior de la corba hi ha dos forats per tal de posicionar-se sobre el tub i fixar-
se mitjançant cargols i femelles.  

La placa plana té a la part superior dos forats que serviran per fixar el conjunt del canvi. A la 
part inferior hi ha uns colissos que permeten poder variar la posició del conjunt fre en el 
moment del muntatge en funció del tipus de roda utilitzada. 

En quant a la fabricació, cal tenir en compte que un cop doblegada la tapa ha de quedar ben 
centrada. 



Disseny del procés de fabricació d’un reductor aplicable a cadires de rodes manuals Pàg. 31 

 

3.3.8.2. Posicionador dels subconjunts canvi i fre 

Es tracta d’una peça igual per als dos conjunts. És la mateixa peça que s’utilitza com a 
posicionador en els conjunts fre que venen muntats en cadires de rodes estàndards. Està 
feta de plàstic i té dos espàrrecs passants. 

3.3.8.3. Barres intermitges 

El funcionament dels dos subconjunts és el mateix, es tracta d’un mecanisme de barres amb 
dues posicions estables. En provocar el gir d’una de les barres, en el nostre cas la maneta, 
es transmet aquest moviment a una altre barra segons les unions que hi ha entre aquesta 
barra d’entrada de moviment amb la resta de barres del mecanisme i les relatives entre 
barres. Es passa d’una posició no accionada a una altre accionada corresponent a una 
posició irreversible. Aquesta irreversibilitat de la posició ens garantirà que es mantindrà la 
tensió del cable en el cas del canvi, i la posició del fre en cas de estacionament. 

Es consideren com a barres intermitges les que uneixen la palanca d’accionament o maneta 
amb les corresponents barres de cable o de fre. En cada subconjunt trobem una de cada 
tipus, per tant calen dos de cada per muntar un subconjunt. En aquest cas també es tracta 
de les mateixes utilitzades en conjunts de fre de cadires estàndards. La única diferència 
entre elles és que una de elles disposa d’un petit plec formant una orella que el que limita és 
el gir de la maneta. 

3.3.8.4. Barra fre 

Aquest component té la funció de desplaçar la sabat del frè contra la roda i aturar el 
moviment de la cadira. 

3.3.8.5. Fre 

Es tracta d’un element estàndard utilitzat en moltes cadires de rodes de propulsió manual i 
elèctriques. Es tracta d’una peça cilíndrica de plàstic amb un petit ranurat a la seva superfície 
per augmentar la fricció. 

3.3.8.6. Maneta fre i maneta canvi 

Dues palanques unides a la barra fre i barra canvi que serveixen per transmetre la selecció 
de l’usuari a la caixa de canvis. 
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3.3.8.7. Barra canvi 

Aquest component tiba el cable i produeix el moviment de la palanca del selector fixada en el 
càrter. 

3.3.8.8. Cable canvi, funda i sistema de regulació 

El cable és d’acer inoxidable i està basat en un trenat de fils de diàmetre menor. Transmet el 
moviment des de l’accionament manual fins la caixa de canvis. Disposa d’una funda de 
plàstic reforçada que el protegeix i d’uns terminals. Un cop muntat en l’estructura el cable es 
pot ajustar per a la tensió de funcionament adequada gràcies a un sistema regulador. 

3.3.8.9. Suport cable 

Es tracta d’unes peces de xapa doblegada que es recolzen sobre els tub estructural de la 
cadira. La funció d’aquests suports és la de subjectar el cable de tensió. 

3.3.9. Acoblament de les rodes i dels passamans 

3.3.9.1. Anella d’impulsió 

Es tracta d’un disseny de radis en xapa, robust, simple i discret. Cal tenir en compte que 
l’anella d’impulsió i la roda no poden estar en contacte ja que si fos així no es podria introduir 
la mà per impulsar, per tan es col·locarà un distanciador de plàstic entre ambdós elements.  

El sistema d’unió del radiat de la roda al cilindre d’entrada del conjunt boixa, es fa mitjançant 
cinc cargols de mètric cinc. 

Es considera que l’anella d’impulsió ja ve integrada en la cadira de rodes en la que s’hagi 
d’acoblar el conjunt reductor i que per tant,no s’ha de fabricar en la pròpia planta. 
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4. Estudi de mercat 

En el present estudi de mercat es recopilarà, processarà i analitzarà la informació necessària 
sobre el món de les persones de mobilitat reduïda i de les cadires de rodes que servirà per a 
determinar el nombre de conjunts que es podran vendre a nivell mundial. 

Per tal de resoldre aquestes qüestions caldrà respondre als següents punts: 

 Conèixer quina és la demanda potencial del reductor 
 Identificar-ne la competència 
 Definir el segment de mercat al que es vol arribar 

4.1. Anàlisi de l’entorn 

El món de les cadires de rodes és molt divers. Hi ha molts tipus de cadires de rodes, però no 
tots els tipus de cadires de rodes podran acollir el reductor. Tal i com ja es comenta en el 
projecte “Disseny d’una reductora aplicable a cadires de rodes manuals enfocada a la 
fabricació seriada”, la reductora en qüestió està pensada per a una cadira de rodes manual 
estàndard. 

La cadira de rodes en la que s’ha pensat a l’hora de realitzar el reductor ha estat una cadira 
de propulsió manual; això significa que l’usuari necessitarà força i habilitat per portar-la ell 
mateix. Aquest tipus de cadires solen tenir un diàmetre de les rodes del darrera de 600 mm i 
l’usuari no necessita acompanyant. Es pot parlar de cadires autopropulsables esportives, 
especials o per a nens. 

Cal remarcar que existeix un tipus de cadira de rodes manuals estàndard autopropulsable, 
especial per a hemiplegia que no pot acollir la reductora, ja que la reductora té un 
accionament per palanca a ambdós costats de la cadira. Per tant, aquest tipus d’usuari no 
podrà accionar les dues palanques de la reductora. 
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Figura 4-1. Cadira de rodes manual de propulsió per palanca (hemiplegia). 

Cal considerar també que les cadires de rodes manuals estàndards per a les que està 
pensada la reductora han d’incloure anella d’impulsió i frens. En referència a l’anella 
d’impulsió, totes les cadires de rodes manuals estàndard n’inclouen una per a cada roda. En 
quant als frens, hi ha molts tipus de frens com són: 

 Frens amb sabata: els més típics, s’activen empenyent cap endavant o tirant cap 
endarrere. 

 Frens amb tambor: els frens de l’assistent poden estar a l’empunyadura de la cadira. 
 Frens amb allargador: per a persones amb poca mobilitat en extremitats superiors o 

mans. 
 Frens d’una mà: per a persones hemiplègiques. Permet frenar amb una sola mà les 

dues rodes. Per a cadires molt lleugeres o esportives. 

Figura 4-2. Sistema de fre i canvi de velocitat. Fre de sabata. 
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La part d’accionament de la reductora està pensat per aprofitar els frens que porti la pròpia 
cadira de rodes i per a que aquests frens siguin de tipus sabata.  

4.2. Anàlisi del consumidor 

El mercat potencial d’aquest tipus de producte és població que pateix algun tipus de 
discapacitat motriu o múltiple.  

Tanmateix, no tots els usuaris que tinguin discapacitat motriu podran utilitzar una cadira de 
rodes manual estàndard, i per tant, el seu reductor. Les discapacitats motrius comprenen 
aquelles persones que presenten discapacitats per a caminar, manipular objectes i de 
coordinació per realitzar activitats de la vida quotidiana. Les discapacitats motrius es poden 
classificar en tres subgrups: 

 Discapacitat de les extremitats superiors, tronc, coll i cap. 
 Discapacitat de les extremitats inferiors. 
 Discapacitat insuficientment especificades del grup de discapacitats motrius 

En principi, els usuaris amb discapacitat en les extremitats superiors no utilitzaran el 
reductor, ja que la cadira que més s’adaptaria a les seves necessitats seria una cadira de 
propulsió elèctrica o bé una cadira per a hemiplègics. En general, el reductor podrà ser 
utilitzat per aquelles persones que pateixin discapacitat en les extremitats inferiors.  

Cal considerar també l’edat dels usuaris amb discapacitat en les extremitats inferiors. 
Principalment els usuaris seran població de fins a 55-60 anys. Usuaris més gran de 60 anys, 
en general, necessiten cadires de rodes de propulsió elèctrica o cadires de rodes assistides 
per acompanyant, les quals tenen les rodes de darrera d’un diàmetre aproximat de 300 mm. 

4.3. Anàlisi de la competència 

La competència de la reductora són les cadires de propulsió elèctrica que permeten superar 
amb més facilitat les barreres arquitectòniques i les irregularitats del terreny, ja que és el 
motor qui fa l’increment de força necessari per a cada situació. 

Aquestes cadires són recomanades per a persones que tenen una discapacitat greu, quan 
les funcions de les extremitats superiors són mínimes o bé per evitar la fatiga i així donar 
més autonomia en llargs recorreguts.  
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Figura 4-3. Tipus de cadires elèctriques: scooter, elèctrica convencional, Alber e-motion (inclou una dinamo). 

Existeixen diferents models de cadires de rodes elèctriques que ofereixen la superació de 
rampes costoses sense realitzar gaire d’esforç. Tanmateix, els desavantatges d’aquestes 
cadires són: 

 Dimensions elevades en allargada i amplada 
 Cost econòmic més elevat que una cadira de rodes manual estàndard 

4.4. Hipòtesis de partida i anàlisi de dades 

En aquest punt es procedirà a determinar el nombre de reductors a l’any que s’hauran de 
fabricar. Per tal de justificar alguns dels càlculs de l’estudi de mercat del present treball cal 
definir les següents hipòtesis de partida. 

 Es parteix de la base de que el reductor és un producte nou en el mercat. 
 Es considera que els països als que es vendrà el reductor seran Espanya i França 

per començar a introduir el producte en el mercat europeu. 
 Es realitza el supòsit que un 33,33% de la població amb minusvalidesa comprarà el 

reductor, ja que és un producte nou en el mercat. En aquest percentatge ja es té en 
compte que la població que podrà accedir al reductor és població industrialitzada. 

 La vida d’un reductor serà de 5 anys. 
 Es considera les dades del 1997 es poden projectar al 2008 tenint en compte que el 

nombre de discapacitats ha disminuït en un 5% gràcies als avenços de la medicina. 

El nombre d’usuaris de cadires de rodes durant l’any 1997 a Espanya va ser de 
300.000 [1]. No tots aquests usuaris podien portar una cadira de rodes de propulsió manual, i 
per tant, accedir a la utilització del reductor. A  continuació es mostra amb la distribució 
segons el tipus de discapacitat sobre una mostra de 500 d’aquestes persones, indicant en 
cada cas si poden o no utilitzar el reductor. 
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Diagnòstic principal Nombre absolut % Utilització de cadira manual 
Artritis 36 7,2 No 
Atàxia 47 9,5 Sí 
Amputació del membre inferior 17 3,4 Sí 
E.L.A. 18 3,6 No 
Esclerosi múltiple 40 8,1 No 
Hemiplegia 26 5,2 No 
Espina bífida 39 7,9 Sí 
Miopatia 44 8,8 Sí 
Paràlisi cerebral 56 11,3 No 
Paraplegia 60 12,0 Sí 
Tetraplegia 74 14,9 No 
Seqüeles poliomielitis 36 7,2 Sí 
Altres 7 0,9 Sí 

Taula 4-1. Distribució segons discapacitat de una mostra de 500 persones a Espanta. 

Si se sumen els percentatges d’aquells grups de discapacitats que poden utilitzar cadira de 
rodes manuals, s’obté que un 40,2% de la mostra de 500 persones podria utilitzar el 
reductor. Suposant com a hipòtesi que el percentatge sobre la mostra es pot aplicar a la 
població total, 120.600 persones podrien comprar el reductor. 

Totes les dades tractades fins al moment són del 1997, per tal cal projectar-les al 2008. Cal 
tenir en compte en aquest moment que el percentatge del 40,2%, al 2008 ha disminuït un 
5%, per tant, el percentatge de persones amb discapacitat que podrà accedir al reductor 
l’any 2008 és d’un 38,19%. 

Sabent que el cens de població espanyola el 1997 i 2008 són respectivament de 39.852.651 
i 45.283.259, es pot deduir que la població ha augmentat en un 13,63% entre aquests dos 
anys. Per tant, sabent aquest augment de població i que el percentatge de persones que 
podrà accedir al reductor l’any 2008 és del 38,19% es dedueix que 130.183 persones seran 
les que durant el 2008 podran accedir a la utilització del reductor. 

No obstant, es considera que o totes aquestes persones tindran prous recursos econòmics 
per adquirir el reductor. Només un 33,3% podrà comprar el reductor, per tant, 45.633 
persones amb minusvalidesa podran disposar del reductor. 

A part del mercat espanyol, es preveu que el primer any ja hi hagi una immersió del reductor 
al mercat europeu, per aquest motiu es vendran unitats del reductor a un país veí com 
França per començar a obrir vies en el mercat europeu. Així doncs, imposant com a hipòtesi 
els mateixos percentatges que a Espanya calculats anteriorment i sabent que la població 
francesa el 2008 és de 63.400.000 habitants, es dedueix que el nombre de reductors que es 
podran vendre seran de 24.400. 
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Així doncs, el total de conjunts de reductors que s’hauran de fabricar anualment és 
aproximadament de 70.000 conjunts/any. 
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5. Estudi d’alternatives 

En el present apartat es realitzarà l’estudi d’alternatives per la peça més representativa de 
cada família de components, i si s’escau, es descriuran breument les diferències 
remarcables amb els altres components de la mateixa família. Dit estudi d’alternatives es 
basarà en els següents punts clau. 

 Elecció del material de partida òptim 
 Elecció del millor procés de fabricació, evitant operacions innecessàries. Els 

processos de fabricació que l’experiència descarta s’explicaran breument.  
 Aconseguir un preu final competitiu, sempre tenint en compte les exigències de 

qualitat requerides 

Cal dir que també s’inclou un estudi per a aquelles peces i operacions que  pot ser més 
rendible subcontractar. 

5.1. Divisió en famílies 

En aquest apartat es classifiquen els components a fabricar segons si tenen o no processos 
de fabricació similars. Si hi ha peces dins d’una mateixa família que tenen algun procés de 
fabricació diferent, es comentaran les diferències existents per al cas en concret. 

 Família d’engranatges: composada per l’engranatge secundari, directe, de reducció i 
el sincronitzador. D’aquests quatre components, l’únic component que no és 
estrictament un engranatge és el selector. Tanmateix, s’ha cregut convenient 
agrupar-lo en aquesta família ja que té moltes operacions semblants als altres tres 
engranatges. 

 

Figura 5-1. Família engranatges. 
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 Família eixos: composada per l’eix secundari, l’eix interior selector i l’eix selector. Tots 
ells són de geometries diferents i tenen funcions diferents, l’eix secundari subjecta i 
guia els engranatges, l’eix interior selector funciona com a èmbol de l’eix selector que 
el conté conjuntament amb la molla. Tanmateix, les operacions que partiran són 
operacions de torn i per tant s’ha cregut convenient agrupar-los en una mateixa 
família. 

 

Figura 5-2. Família eixos. 

 Família cubs: composada pel cilindre d’entrada, el cub radis, els cub de sortida i el 
cub d’entrada. Tots aquests cubs realitzen funcions de transmissió de potència. En 
quant a les operacions de fabricació que patiran són molt similars entre ells.  

 

Figura 5-3. Família cubs. 

 Família càrter: composada pels càrters, les tapes del càrter i les fixacions. S’ha 
agrupat tota la part que engloba el mecanisme juntament amb les fixacions a la 
cadira en aquesta família. 
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Figura 5-4. Família càrter. 

 Família selector: composada pel selector i per la palanca selector. Les dues peces 
són palanques, la diferència entre ells rau en la funció que realitzen cadascuna. No 
obstant, s’agrupen en la mateixa família degut als similars processos de fabricació 
que rebran. 

 

Figura 5-5. Família selector. 

 Família peces de xapa: composada per la barra cable, la barra fre, la palanca cable, 
la palanca fre, els suports canvis i els topalls.  

 

Figura 5-6. Família peces de xapa. 
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5.2. Material de partida 

A continuació, es realitza un estudi d’alternatives en quant al material de partida per a cada 
component de cada família. 

5.2.1. Engranatges 

A continuació es descriu la selecció del material de partida per a l’engranatge secundari, una 
peça representativa de la família. 

L’engranatge secundari és un engranatge cilíndric de dents rectes amb un estriat interior i 
cinc forats repartits per la perifèria per tal de disminuir-ne el pes. El material definit en el 
plànol és un acer F-1250 bonificat a 900-1000 Mpa. 

S’estudien les següents alternatives en quant a material de partida. 

 Pols de sinteritzat 
 Preforma de forja  
 Barra massissa 

La pols de sinteritzat no és el material exacte especificat pel dissenyador i per tant les 
propietats de l’engranatge no seran les desitjades. L’equivalent en pols de sinteritzat a l’acer 
F-1250 massís seria el SF05-M1-72, malgrat que la composició no és exactament igual. A 
continuació es mostren les composicions d’ambdós materials. 

Composició química [%] 
Material C Cu Mo Si Mn P S Densitat [g/cm3] 

F-1250 0,4 - - 0,4 0,4 0,6 0,9 7,0 
SF05-M1-72 0,5 2 1,5 - - - - 7,2 

Taula 5-1. Comparativa de composició entre F-1250 i pols de sinteritzat SSF0%-M1-72. 

La seva resistència és de 750 MPa i té una duresa de 95 HRB, però es pot tractar 
tèrmicament fins obtenir uns 1100 MPa. El preu d’aquest material de 2,2 €/Kg, més car que 
la barra massissa. 

Els avantatges de la preforma de forja són les bones propietats mecàniques que dóna la 
direcció de la fibra del forjat i la minimització en pèrdua de material en el mecanitzat. Així 
doncs, l’opció de preforma de forja seria molt bona si els engranatges estiguessin altament 
sol·licitats. Els parells que transmeten són de 90 Nm en els pitjors dels casos, s’observa 
doncs que les sol·licitacions que pateixen són baixes.  
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Econòmicament, una preforma de forja de les característiques especificades té un preu 
aproximat de 2,5 €/unitat, un preu força elevat que, a més a més, encariria el preu final del 
reductor. 

La barra massissa és un bon material de partida si el taller disposa d’una serra i fins i tot si 
els torns dels que es disposa poden comptar amb un capçal per barra d’alimentació 
contínua. En principi, tot el material de partida de la reductora ja vindrà tallat per proveïdor, 
no obstant no es descarta en cap moment poder disposar d’una serra, ja que és una 
màquina bàsica en qualsevol taller. Es descarta la utilització de torns amb capçal 
d’alimentació contínua ja que estan pensats per a un sol diàmetre de barra, cosa que 
dificultaria la flexibilitat en la fabricació en no ser totes les peces de torn del mateix diàmetre. 

Finalment, s’exposa un quadre des del punt de vista econòmic, on es resumeix el cost de 
l’engranatge secundari tenint en compte els diferents materials de partida citats anteriorment.  

Material de 
partida 

Cost matèria 
primera  [€/u] 

TOTAL 
[€/lot] 

Barra massissa 0,25 17.500 
Preforma de forja 2,50 175.000 

Taula 5-2. Comparativa de preus entre barra massissa i  preforma de forja. 

Es constata doncs que, des del punt de vista econòmic, l’opció de barra massissa com a 
material de partida és la més econòmica. 

5.2.2. Eixos 

Els tres components d’aquesta família realitzen funcions d’eix. Un eix és un element de 
geometria axisimètrica, que s’utilitza pel suport de peces giratòries però no transmet cap 
esforç de torsió a diferència d’un arbre de transmissió. Per a aquesta família s’explicarà el 
material de partida òptim per a cadascun dels tres eixos ja que són casos diferents.  

L’eix secundari és un eix estriat sobre el qual van muntats els engranatges i el sincronitzador. 
Com que és una peça que transmet un parell baix entre engranatges es podria pensar partir 
de preforma de forja, però en ser una peça tan petita i tenir el material en brut definit en el 
plànol es decideix seguir les instruccions del dissenyador i utilitzar barra d’acer F-1550 de 
mides en brut ø20x50 mm.  

L’eix interior del selector és un eix cilíndric amb un sortint central que serveix per comprimir la 
molla. En el plànol s’especifica el material F-1540 però no les mides en brut. Val a dir que en 
ser un eix de ø3,5 mm s’ha preferit partir de barra massissa de ø8,5 mm, ja que barres 
massisses de diàmetre menor és difícil trobar-les. 
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En l’eix selector el material de partida ve definit en el plànol, es tracta de VALSA-25. Una 
barra d’acer rectificada i cromada dura de qualitat F-114 i duresa superior a 66-HRC. 

5.2.3. Cubs 

Aquesta família conté els elements que transmeten potència. El cub radis, cub entrada i 
cilindre d’entrada són d’acer aleat F-1250 bonificat, en canvi el cub radis és d’acer aleat F-
1140N. A continuació es descriu la selecció del material de partida per al cilindre d’entrada, 
una peça representativa de la família. 

El cilindre d’entrada és un cub amb dentat frontal i un sortint a l’extrem amb 5 trepanats. El 
material definit en el plànol és un acer F-1250 bonificat. 

Tal com s’ha vist a l’apartat 5.2, la millor opció seria la barra massissa. Per als altres 
components s’utilitzarà la mateixa opció de barra massissa. 

5.2.4. Selector 

Aquesta família està composada pel selector i la palanca del selector. Aquests dos 
components són diferents en quant a disseny. Tanmateix la seva funcionalitat és bastant 
similar, es tracta de components que desplacen altres components. 

El material d’ambdues peces és un acer aleat F-1250 bonificat a 900÷1000 MPa. Es pot 
pensar en l’opció de pols de sinteritzat, tanmateix, el selector té la paret de la forquilla massa 
prima per a poder ésser fabricada a partir de pols de sinteritzat ja que no quedaria ben 
compactada. Igualment passa amb el gruix de la palanca selector. 

Així doncs, el material òptim per a aquestes dues peces de fresa seria partir de placa ja 
tallada pel proveïdor. 

5.2.5. Càrter 

Malgrat que, degut a la complexitat de la seva geometria habitualment els càrters s’obtenen 
per processos de fosa injectada en cambra freda, el dissenyador en aquest cas ha pensat en 
un carter mecanitzat.  

Aquesta família està composada per la tapa del càrter dreta, la tapa del càrter esquerra, la 
caixa del càrter dreta, la caixa del càrter esquerra i la fixació. Totes aquestes peces 
serveixen per allotjar el conjunt. 

Els components són d’alumini L-3321 per disminuir el seu pes. Les mides en brut ja venen 
donades al plànol pel dissenyador. El càrter dret i esquerra són peces de 145x95x55 mm i la 
tapa dreta i esquerra de 135x85x20 mm, totes elles provinents de placa. Les mides en brut 
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del material de partida per a la fixació no venen en el plànol, tanmateix, degut a la similitud 
amb les altres peces de a mateixa família es decideix agafar placa d’alumini de 53,5x52x51 
mm. 

5.2.6. Peces de xapa 

Aquesta família està formada per la barra fre, la barra cable, la maneta fre, la maneta 
selector, el topall anterior dret, el topall anterior esquerre, el topall posterior dret, el topall 
posterior esquerre, el suport fixació dret i el suport fixació esquerre. 

Tots els components d’aquesta família són de St12, un acer per a embotició i conformació en 
fred de resistència a la tracció baixa, de 160 N/mm2.. Els plànols en aquest cas també 
defineixen el material de partida òptim, xapa de 3 mm. Aquest material se subministrarà en 
bobines de 12 m de llarg ja que surten més econòmiques que les planxes de xapa tallades. 

5.3. Hipòtesis de partida per a la fabricació 

Per tal de justificar alguns dels aspectes del present treball cal definir les següents hipòtesis 
de partida: 

 En cap cas es redissenyarà el producte. 
 En casos especials en els que la fabricació de la peça sigui dificultosa  es podran 

realitzar alguns canvis en les peces sempre i quan no n’alterin la funcionalitat i 
siguin de poca rellevància. 

 Se suposarà que el producte es vendrà durant un període elevat de temps sense 
que pateixi cap redisseny. 

5.4. Processos de fabricació 

En aquest apartat es realitzarà un estudi d’alternatives en quant al procés de fabricació per a 
una peça representativa de cada família. Si hi ha algun component de la mateixa família que 
pateix algun procés de fabricació diferent, s’explicarà el cas en concret. 

5.4.1. Engranatges 

Una primera possibilitat de fabricació per a la família d’engranatges és la de subcontractar-ne 
la producció a una empresa externa de sinteritzat. A continuació es mostra per a 
l’engranatge secundari una breu pinzellada de la inversió que s’hauria de realitzar per a 
subcontractar-lo. 
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El sinteritzat és un procés de fabricació que permet obtenir peces de precisió de grans 
sèries, sense pèrdua de material i amb una gran fiabilitat. A més a més, en cas de trepanats 
axials no caldria que tinguessin un mecanitzat posterior ja que es podrien deixar acabats en 
la mateixa operació de sinteritzat. 

A continuació es mostra el cost de realitzar una peça d’aquesta família, l’engranatge 
secundari amb forats per sinteritzat, partint de barra massissa i partint de preforma de forja. 

Per al sinteritzat, remarcar que aquests càlculs estan fets per una sèrie de 100.000 
peces/any, ja que el sinteritzat només és rendible per a sèries mitjanes o grans. A més, la 
inversió en utillatges és de 52.000 €, ja que per un lot de 100.000 peces es necessitarien 2 
utillatges de 26.000 € cadascun. 

Material de 
partida 

Cost matèria 
primera o 

subcontractació 
[€/lot] 

Cost mecanitzat 
(operari) [€/lot] 

Utillatges 
[€/lot] 

Transport 
[€/lot] 

TOTAL 
[€/lot] 

Sinteritzat 42.575,21 - 52.000 625 95.200,21 
Barra massissa 48.380,92 32.453,96 0 500 80.834,88 
Preforma de forja 300.000,00 32.453,96 30.000 550 362.453,96 

Taula 5-3. Comparativa econòmica entre fabricació per sinteritzat, partint de barra massissa o de preforma.  

Per tots aquest motius s’ha optat per mecanitzar els engranatges dins de fàbrica a partir de 
barra massissa ja tallada per proveïdor, ja que és la millor opció tant des del punt de vista 
mecànic com econòmic. 

D’aquesta família destacar el ranurat interior que porten alguns d’ells en el seu interior. Per a 
realitzar aquest ranurat interior es podria fer principalment de tres maneres diferents. L’ opció 
del fresat amb plat divisor es descarta d’entrada ja que el diàmetre dels orificis és molt reduït. 
A més, els temps de cicle són molt elevats en comparació als altres dos processos.  

En referència als altres dos processos, l’electroerosió o el brotxat, caldrà valorar-ho 
breument.  

L’electroerosió per penetració no és un mètode usual per a generar estriats interiors. 
Necessitaria una inversió en elèctrodes (el negatiu de la ranura interior), per exemple de 
coure, que es gasten ràpidament. A més a més, s’hauria de pensar en la gestió dels residus 
generats. Com a avantatge d’aquest procés es troba el fet que no cal un trepanat previ com 
en el brotxat on l’electroerosió amb fil. 
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L’electroerosió amb fil presenta l’avantatge que és un mètode molt flexible per a sèries 
curtes, tanmateix, és un procediment lent. Així doncs, l’electroerosió per fil no seria una bona 
opció per a sèries llargues.  

El brotxat és un procés de fabricació molt eficient i econòmic per a sèries llargues. Els 
beneficis d’utilitzar el brotxat són: 

 Temps de cicle reduïts: d’una sola passada de brotxa es pot aconseguir el perfil 
desitjat. 

 Increment de la repetibilitat dimensional: una brotxa només té una única part en 
moviment, per tant es redueix el nombre de variables en el procés i es millora la 
repetibilitat. A més a mes, s’aconsegueixen toleràncies de l’ordre d’un IT7. 

 Redueix o elimina les operacions secundaries: aquest mètode utilitza les últimes 
dents de la brotxa per produir un acabat més fi. 

 Increment de la vida de l’eina: cada dent de la brotxa només està en contacte amb la 
superfície a mecanitzar un cop cada cicle per tant resulta substancialment important 
per a la vida de l’eina. 

 Necessitat d’un operari sense coneixements en el procés de fabricació: degut a la 
simplicitat de la brotxa, no és necessari disposar d’un operari altament qualificat. 

 Baix manteniment: amb només una part mòbil no es necessita gairebé manteniment. 
 Formes irregulars i complexes: molts altres processos necessiten moltes operacions 

per a generar formes irregulars. El brotxat pot generar aquestes formes irregulars 
d’una sola passada, reduint els temps de cicle. 

En el present projecte s’ha escollit el procés de fabricació del brotxat interior de les ranures 
del forat central. Degut a que la brotxadora pot proporcionar la tolerància IT8 de les ranures, 
l’opció de realitzar la operació amb una brotxadora s’ha considerat la més adient.  

Pel que fa al tallat del dentat exterior d’aquestes peces, cal dir que els tres mètodes de 
fabricació més usuals són: 

 Fresa de forma en centre de mecanitzat amb plat divisor 
 Pinyó a la màquina Fellow 
 Fresa mare amb màquina talladora d’engranatges 

La màquina Fellow s’utilitza generalment per a engranatges de gran precisió o engranatges 
inusuals. La opció de fresa de forma en centre de mecanitzat amb plat divisor no és el millor 
sistema de fabricació ja que consumeix temps de cicle molt elevats en comparació amb els 
altres processos. Així doncs, la millor opció és el tallat d’engranatges amb fresa mare ja que 
és un sistema pensat per a la fabricació de sèries grans, tenint en compte a més que els 
engranatges en qüestió no necessiten un acabat de gran precisió. 
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5.4.2. Eixos 

En aquesta família  només s’explicarà l’elecció d’alternatives referent a les aletes de l’eix 
secundari, ja que per a l’eix selector i l’eix interior selector, el procés de fabricació a utilitzar 
és evidentment el tornejat.  

En el mecanitzat de les aletes de l’eix secundari hi ha tres possibilitats en quant a processos 
de fabricació. La primera en la que es va pensar va ser una brotxadora d’exteriors ja que les 
toleràncies que es demanen són molt estretes. Tanmateix, la inversió en una màquina 
brotxadora d’exteriors seria massa elevada per a que només s’utilitzés en aquesta peça. La 
màquina restaria desocupada i no es podria aprofitar per a realitzar altres operacions. 

L’altra possibilitat serà utilitzar una fresadora d’aletes, una màquina especial feta a encàrrec, 
però igual com passaria amb l’altra màquina, només s’utilitzaria per a realitzar les ranures 
d’aquest eix.  

Així doncs, es creu que la opció més flexible seria la d’invertir en centre de mecanitzat de 5 
eixos. D’aquesta manera es podria aprofitar la màquina per a altres operacions de fresa 
futures. 

5.4.3. Cubs 

En aquesta família les alternatives de fabricació apunten directament a operacions de 
tornejat, fresat. El dentat frontal que porten alguns d’ells es realitzarà mitjançant operacions 
de fresat.  

Els cubs porten dentats exteriors que es realitzaran amb talladora d’engranatges amb fresa 
mare. Tal i com s’ha discriminat al punt d’engranatges s’escull aquesta opció ja que és un 
mètode ràpid i pensat per a sèries grans (com és el present cas). Els mètodes de màquina 
Fellow i fresat amb fresa de forma i plat divisor no són els més adequats per a la sèrie que es 
té. 

5.4.4. Selector 

En aquesta família, es va decidir partir d’una placa per mecanitzar-la mitjançant operacions 
de fresat. Només remarcar que la palanca selector té uns plans inclinats que s’hauran de 
realitzar o bé amb una taula inclinable o bé amb un capçal inclinable. Aquesta peça també 
s’ha mecanitzat en un centre de mecanitzat de 5 eixos. 
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5.4.5. Càrter 

En aquesta família la geometria de les peces porta a la fabricació mitjançant operacions de 
fresat.  

És usual que els càrters provinguin de fosa injectada i pateixin posteriors operacions de 
mecanitzat. Tanmateix, els càrters i les tapes càrters tenen el material de partida definit en el 
plànol i per tant, es respectarà el material de partida definit pel dissenyador.  

5.4.6. Peces de xapa 

Per a la fabricació de peces de xapa són necessàries operacions de tall i de doblegament.  
En algunes d’elles, a més, es troben operacions de corbament. Es coneixen diversos 
mètodes de fabricació, entre els més usuals es troben: 

 Tall amb punxó/matriu i posterior doblegament. 
 Tall amb làser i posterior doblegament. 
 Tall i doblegament en matriu progressiva.  

 

Figura 5-7. Esquema de la matriu progressiva per al topall anterior dret. 

Per a estudiar aquesta comparativa des del punt de vista econòmic s’ha escollit una de les 
peces d’aquesta família, en concret, el topall anterior dret. L’elecció d’aquesta peça rau en el 
fet que és una peça que té les tres operacions de xapa que es poden trobar en les peces 
d’aquesta família: tall, doblegament i corbament.  

En el següent reduït estudi econòmic se suposa que en la operació amb matriu progressiva a 
la mateixa premsa es realitza el tall, doblegament i corbament de la xapa; en la operació de 
tall per làser aquest és el que realitza el tall de la xapa i una plegadora hidràulica realitza el 
doblegament i corbament; en l’operació amb punxó/matriu convencionals a una premsa es 
realitza el tall de la xapa i una plegadora hidràulica realitza el corbament i doblegament. 
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A continuació es procedeix a mostrar numèricament cadascuna de les opcions citades 
anteriorment per al topall anterior dret, d’amplada 43 mm, allargada 80,41 mm i gruix 3 mm. 

 Unitats Matriu progressiva Làser - doblegat 
Punxó/matriu - 

doblegat 
Dades 

Mà d’obra €/h 18,5 18,5 18,5 
Lot anual peces/any 70.000 70.000 70.000 
Densitat ST12 Kg/m3 7850 7850 7850 
Preu xapa €/Kg 1,31 1,31 1,31 
Preu utillatge € 20.000 3000 4000 
Preu consumibles € - 938 - 

Dades de la maquinària 
Màquina 1 (tall)  Premsa hidràulica Màquina làser Premsa hidràulica 
Amortització 1 €/h 8 12 8 
Temps de cicle 1 min 0,030 0,047 0,050 
Màquina 2 (plegat i 
corbat) 

 
- Plegadora hidràulica Plegadora hidràulica 

Amortització 2 €/h - 8,25 8,25 
Temps de cicle 2 min - 0,187 0,200 

Estudi econòmic 
Cost matèria prima €/peça 0,11 0,11 0,11 
Cost mà d’obra €/peça 0,0092 0,09 0,02 
Cost amortització 
màquina 

€/peça 
0,0022 0,04 0,07 

Cost amortització 
utillatge 

€/peça 
0,31 0,04 0,06 

Cost consumibles €/peça - 0,01 - 
Cost total €/peça 0,43 0,29 0,26 

Taula 5-4. Estudi econòmic sobre les alternatives de fabricació de peces de xapa. 

A mode explicatiu, el punt de consumibles de la màquina làser són la làmpada, les lents (o 
òptiques) i els filtres desionitzadors (per al refrigerant).  

Conclusivament, la opció de punxó matriu és la més viable econòmicament. Es coneix que el 
tall per làser dona millors acabats en les peces, no obstant, aquestes peces no són de gran 
rellevància i per tant el mètode de matriu/punxó és la millor opció. 

5.5. Components de subcontractació 

En el present projecte es fabrica una sèrie anual de 70.000 reductors. Es tracta de la 
fabricació d’una sèrie gran i per tant la subcontractació de components és un aspecte molt 
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important a tenir en compte. Se subcontractarà sempre i quan hi hagi operacions que degut 
al volum de la sèrie no siguin econòmicament rendibles o no factibles per qüestions de 
temps. 

Cal tenir en compte a l’hora de subcontractar, el fet de pactar el temps d’entrega dels lots i en 
quantes tandes es farà ja que això podria produir retards en el temps de muntatge del 
reductor. Així doncs el lot de peces s’entregarà setmanalment per a que l’entrega del 
producte al client no pateixi retards.  

5.5.1. Subcontractació de components 

El conjunt de peces que s’ha considerat subcontractar han estat peces senzilles com 
volanderes, coixinets, distanciadors.. Es tracta de peces petites i de poca rellevància 
funcional.  

Cal dir que en els pressupostos facilitats per a les peces a subcontractar ja van inclosos els 
costos de matèria primera, mecanitzat, tractaments tèrmics i transport fins a fàbrica. 

Components Material Preu subcontractació [€] 
Disc eix selector INOX 304 0,066 
DIstanciador boixa ST 52 0,480 
Distanciador selector ST 52 0,342 
Volandera F-1250 bonificat 900 1000 Mpa 0,285 
Volandera d’ajust F-1250 bonificat 900 1000 Mpa 0,155 

Taula 5-5. Preu de subcontractació de components. 

Per decidir si és vàlida o no la opció de subcontractació de components s’ha realitzat un petit 
estudi econòmic sobre una de les peces en les que s’ha pensat subcontractar, el 
distanciador boixa. S’ha escollit aquesta peça com a representativa de la família de peces 
que es desitja subcontractar ja que és una peça prou completa en quant a processos de 
fabricació.  

Si es decidís fabricar el component a pròpia fàbrica s’haurien de tenir en compte els 
següents costos. La suma de tots aquests costos s’haurà de multiplicar pel temps de cicle 
total de la peça en qüestió. 

 Cost del lloguer de la nau [€/h] 
 Cost del consum energètic [€/h] 
 Cost de les nòmines [€/h] 
 Amortització de la maquinària [€/h] 
 Cost de les despeses generals [€/h] 
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Així doncs, sabent que el temps de cicle total per a la peça en qüestió és de 156,04 s i 
suposant un preu hora de 25 €/hora es calcula que fabricar un distanciador boixa dins de 
fabrica costa aproximadament 1,08 €/peça.  

A aquest cost, s’haurà de sumar el preu de la matèria primera així com el tractament tèrmic 
fora de fàbrica. En referència a la matèria primera per a fabricar dita peça es parteix de barra 
de ø33 mm i longitud 31 mm que costa 0,2 €/peça. El preu del zincat negre és de 1,8€/Kg. 
Per a un lot de 70.000 distanciadors boixa que correspon a un pes de 4.500 Kg el cost seria 
de 8.100€, és a dir, 0,12 €/peça.  

El preu per peça fabricada a la pròpia planta és de 1,4 €/peça, un preu molt més alt que no 
pas si se subcontracta. Es decideix doncs, subcontractar els components anteriorment citats. 

5.5.2. Subcontractació de tractaments tèrmics 

En aquest apartat es realitza un breu estudi econòmic quant a la subcontractació de 
tractaments tèrmics. A continuació es mostra una taula amb totes les peces del reductor que 
tenen aquest tipus de tractaments. 

Components 
Material Peces per 

reductor 
Tractament/acabat 

Cub sortida F-1140N 2 Carbonitruració 
Cub radis F-1250 bonificat 2 Carbonitruració 
Eix interior selector F-1540 2 Cementat, tremp i revingut 
Eix secundari F-1550 2 Cementat, tremp i revingut 
Engranatge reducció F-1250 bonificat 900 1000 MPa 2 Carbonitruració 
Engranatge directe F-1250 bonificat 900 1000 MPa 2 Carbonitruració 
Sincronitzador  F-1250 bonificat  2 Carbonitruració 
Engranatge secundari F-1250 bonificat 900 1000 MPa 2 Carbonitruració 

Taula 5-6. Tractaments tèrmics per peça. 

Com a tractament representatiu, s’ha demanat el pressupost a una empresa externa sobre el 
cost que tindria la subcontractació del tractament tèrmic de cementat, tremp i revingut per a 
l’eix interior selector en una sèrie de 70.000 peces. Comptant les despeses de transport 
incloses, el cost per peça és el següent. 

Components Material Preu subcontractació [€] 
Eix interior selector F-1550 1,39 

Taula 5-7. Preu de subcontractació de tractaments tèrmics. 

A continuació s’estudia el cost de realitzar a la pròpia planta el tractament tèrmic de 
cementat, tremp i revingut de l’ eix interior selector i es compararà amb el fet de 
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subcontractar-lo fora. En cas que sigui viable subcontractar, se subcontractaran la resta de 
tractaments tèrmics. 

Si es decidís realitzar el tractament tèrmic dins de la pròpia fàbrica s’haurien de tenir en 
compte els següents costos. La suma de tots aquests costos s’haurà de multiplicar pel temps 
de cicle total de la operació en la peça en qüestió. 

 Cost del lloguer de la nau [€/h] 
 Cost del consum energètic [€/h] 
 Cost de les nòmines [€/h] 
 Amortització de la maquinària [€/h] 
 Cost de les despeses generals [€/h] 

Així doncs, sabent que el temps de cicle total per a la peça en qüestió és de 480,11 s i 
suposant un preu hora de 25 €/hora es calcula que realitzar el tractament tèrmic dins de 
fàbrica costa aproximadament 3,33 €/peça.  

A aquest cost, s’haurà de sumar el preu de la maquinària necessària, el preu de l’electricitat 
consumida, el preu del terreny ocupat pels forns i el cost de la mà d’obra necessària. 

 Cost de maquinària 

Per a realitzar el cementat, tremp i revingut de l’eix secundari, es necessiten 4 forns de 17 
kW de potència del model del model EMISON SAL -100.  Aquesta estimació en el nombre de 
forns prové de calcula prèviament el temps de forn que necessita un lot anual d’aquestes 
peces. 

El cost de cada forn és aproximadament de 7.900 € i el del crisol de 1000 €. Per tant, tenint 
en compte que l’amortització de la maquinària és a 10 anys, el cost anual d’amortització dels 
forns és de: 3.560 €/any. 

 Cost energètic 

Cadascun dels 4 forns consumeix 17 kW de potència, treballen 18670, h/any, per tant 
consumeixen  per tant, tenint en compte la tarifa 4.0 de llarga utilització s’obté que el cost 
energètic que provoquen els forns és de 30.705 €/any. 

 Cost de mà d’obra 

La mà d’obra necessària per a cuidar-se dels forns seria de 3 operaris que cobrarien 
cadascun d’ells un salari anual de 22.000 €/any. En total, els costos en nòmines ascendirien 
a 66.000 €/any. 
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 Cost del terreny 

Per tal de posar els forns es necessitaria més espai en la planta, concretament caldria crear 
un espai per als tractaments tèrmics. Aquest espai s’estima que seria de 38 m2. Tenint en 
compte que el cost del lloguer a una planta ubicada a Sant Boi de Llobregat s’estima en 10,5 
€/m2 al mes.  Així doncs, el cost del terreny llogat anualment per a 4 forns és 
d’aproximadament 4.788 €/any. 

Tenint en compte tots els costos citats anteriorment, el cost total del tractament tèrmic de 
cementat, tremp i revingut és d’aproximadament 4 €/peça. Per tant, els tractaments tèrmics 
s’han subcontractat a una empresa externa ja que surten molt més econòmics. 

5.5.3. Subcontractació de tractaments superficials 

En aquest apartat es realitza un breu estudi econòmic quant a la subcontractació dels 
tractaments superficials. A continuació es mostra una taula amb totes les peces del reductor 
que tenen aquest tipus de tractaments. 

Components 
Material Peces per 

reductor 
Tractament/acabat 

Càrter dret L-3321 1 Anoditzat platejat 
Càrter esquerra L-3321 1 Anoditzat platejat 
Fixació L-3321 4 Anoditzat negre 
Tapa dreta L-3321 1 Anoditzat platejat 
Tapa esquerra L-3321 1 Anoditzat platejat 
Cilindre entrada F-1250 bonificat 2 Zincat negre 
Cub entrada F-1250 bonificat 900 1000 MPa 2 Zincat negre 
Eix interior VALSA-25 2 Arcor 
Selector F-1250 bonificat 900 1000 MPa 2 Arcor 
Palanca selector F-1250 bonificat 900 1000 MPa 2 Níquel-tefló 
Barra fre St 12.3 2 Pintat negre 
Barra cable St 12.3 2 Pintat negre 
Maneta selector St 12.3 2 Pintat negre 
Maneta fre St 12.3 2 Pintat negre 
Suport canvi fre esquerre St 12.3 1 Pintat negre 
Suport canvi fre dret St 12.3 1 Pintat negre 
Topall anterior dret St 12.3 1 Pintat negre 
Topall anterior esquerre St 12.3 1 Pintat negre 
Topall posterior dret St 12.3 1 Pintat negre 
Topall posterior esquerre St 12.3 1 Pintat negre 

Taula 5-8. Tractaments superficials per peça. 
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S’observa que en haver-hi tanta varietat de tractaments superficials en el conjunt reductor, 
són poques les peces a les que s’ha d’aplicar un tractament tèrmic en concret a excepció del 
pintat negre.  

S’ha demanat el pressupost a una empresa externa sobre el cost que tindria la 
subcontractació del tractament de pintat per a la peça topall anterior dret en una sèrie de 
70.000 peces. Comptant les despeses de transport incloses, el cost per peça és el següent. 

Components Material Preu subcontractació [€] 
Topall anterior dret St 12.3 0,60 

Taula 5-9. Preu de Subcontractació del pintat negre. 

Tenint en compte un lot anual de 70.000 conjunts i que a cada conjunt hi va 1 topall anterior 
dret, el cost anual per aquest tractament superficial seria de 42.000 €/any. 

Si es decidís realitzar el tractament superficial dins de la pròpia fàbrica s’haurien de tenir en 
compte els següents costos. La suma de tots aquests costos s’haurà de multiplicar pel temps 
de cicle total de la operació en la peça en qüestió. 

 Cost del lloguer de la nau [€/h] 
 Cost del consum energètic [€/h] 
 Cost de les nòmines [€/h] 
 Amortització de la maquinària [€/h] 
 Cost de les despeses generals [€/h] 

Així doncs, sabent que el temps de cicle total per al pintat negre de les peces de xapa en un 
conjunt és de 555,39 s i suposant un preu hora de 25 €/hora es calcula que realitzar el 
tractament superficial dins de fàbrica costa aproximadament  3,85 €/conjunt que és 0,27  
€/peça (tenint en compte que en un conjunt hi ha 14 peces de xapa).  

A aquest cost, s’haurà de sumar el preu de les instal·lacions necessàries, els consumibles 
necessaris. 

 Cost d’instal·lacions i equips 

A continuació es mostra una taula resum amb el cost total de les instal·lacions i equips 
necessaris per a realitzar el pintat negre.  

Instal·lacions 
Preu  
[€/u] 

Quantitat  
[u] 

Cost total 
[€] 

Cabina de pintura 5.500 1 5.500 
Pistola de pintura Epoxy pressuritzada 100 1 100 
Equip per pintar 384 1 384 
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    -Cànula 
    -Mànega d’alta pressió 
    -Carret amb rodes pel transport 
    -Filtre de succió 
Cuba de desgreixatge 5.000 1 5.000 
Forn d’assecat 10.650 1 10.650 

Cost total  - - 21.634 

Taula 5-10. Cost de les instal·lacions i equips per al pintat negre. 

Se suposa un període d’amortització de 5 anys. Per tant, el cost d’amortització de les 
instal·lacions i equips és de 4.426,8 €/any. 

 Cost de consumibles 

El cost d’un pot de 5 Kg de pintura Epoxy electrostàtica és de 100 €/Kg. El rendiment de la 
pintura és de 4 m2/Kg. Sabent que la superfície total a pintar de les peces de xapa és de 
84338,98 mm2, el cost total anual de la pintura és de 29.600 €/any. 

 Cost d’energia 

El forn d’assecat consumeix 15,5 kW de potència, treballa 291,66 h/any, per tant, tenint en 
compte la tarifa 4.0 de llarga utilització s’obté que el cost energètic que provoca el forn 
d’assecat és de 7.247,04 €/any. 

 Cost de la mà d’obra 

La mà d’obra necessària per a cuidar-se del pintat negre del topall anterior dret seria 3 
operaris que cobrarien un salari anual de 22.000 €/any. En total, el cost en nòmines 
ascendeix a 66.000 €/any. 

 Cost del terreny 

Per tal de posar les instal·lacions forns es necessitaria més espai en la planta, concretament 
caldria crear un espai per als tractaments superficials. Aquest espai s’estima que seria de 
120 m2. Tenint en compte que el cost del lloguer a una planta ubicada a Sant Boi de 
Llobregat s’estima en 10,5 €/m2 al mes.  Així doncs, el cost del terreny llogat anualment per a 
15 forns és d’aproximadament 15.120 €/any. 

Tenint en compte tots els costos citats anteriorment, el cost total del tractament superficial, 
pintat negre per al topall anterior dret és de 401793,84 €/ any. Per tant, el cost per peça seria 
de 0,4 €/u. 
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Per tant, tots els tractaments superficials se subcontractaran a una empresa externa a 
excepció del pintat negre. 

Pel que fa als altres tractaments superficials s’observa que són poques les peces a les que 
s’ha d’aplicar un mateix tractament. A més a més, cal dir que la instal·lació d’una planta 
d’anoditzat, zincat o Arcor són molt grans, ocuparien molt d’espai. Cal pensar també en la 
gestió dels residus d’aquest tipus de tractaments. Per tots aquests motius, aquests 
tractaments superficials se subcontractaran a una empresa externa. 
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6. Processos de fabricació 

A continuació s’explica breument el procés de fabricació d’una peça representativa de cada 
família. En cas que les peces de les famílies difereixin molt en quant a processos de 
fabricació s’explicarà cadascuna d’elles. 

Per tal d’explicar el procés de fabricació de cada component s’indicarà fase per fase, la 
màquina on té lloc la operació, com s’agafa la peça, com es posiciona i les eines i útils 
necessaris per a fabricar i verificar dita peça. Les eines s’han escollit tenint en compte el 
tipus de mecanitzat a realitzar, el material a mecanitzar, la qualitat d’acabat de la peça, la 
profunditat de passada i el preu. 

També s’indicarà fase per fase les condicions de tall de l’eina (velocitat de tall, avanç i 
profunditat de passada) i el temps de cicle. 

S’ha utilitzat un catàleg d’eines molt complert per a seleccionar les eines més adequades per 
a cada operació. El fabricant de dit catàleg recomana unes condicions de tall concretes. 

En quant a la profunditat de passada s’ha procurat realitzar a operació en una única passada 
sempre que la potència ho permetés i per tal de minimitzar el temps d’operació. En casos en 
què s’ha de deixar un bon acabat, s’ha dividit la operació en desbast (profunditat de passada 
més gran) i acabat (profunditat de passada més petita. Per altra banda s’ha variat la 
profunditat de passada en aquells casos en què la potència necessària de la màquina era 
massa elevada, d’aquesta manera s’ha pogut adquirir una màquina d’ús més general i no tan 
cara. 

En referència a l’avanç, en la majoria de casos s’ha agafat els valors recomanats pel 
fabricant. Tanmateix, en peces que l’acabat ho requeria s’ha agafat un avanç més petit. 

Les eines s’han escollit de tal manera que hi hagi la menys varietat possible d’elles ja que 
d’aquesta manera es disminuirà el nombre de canvis d’eina i per tant el temps de cicle serà 
menor. Quant a la duració de les eines depèn principalment de la velocitat de tall utilitzada. A 
continuació s’exposa de manera resumida la vida estimada de les eines que s’utilitzen per a 
fabricar el reductor. Aquestes dades serveixen per a calcular el nombre d’eines que es 
necessitaran i per tant per al corresponent càlcul de temps canvi d’eina. 

Eina Unitats Temps 
Tornejat min 45 
Fresat h 2 
Trepanat h 1 
Fresa mare h 8 
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Brotxa h 8 
Punxó/matriu de tall h 2 
Punxó/matriu de corbat i plegat h 8 
Punta elèctrode h 4 

Taula 6-1. Estimació del temps vida de les eines per cada  operació. 

Per a la mola de rectificat es considera que la duració de l’eina és molt gran i per tant el 
corresponent càlcul de temps de canvi d’eina no es considera en calcular el temps de cicle. 

Per al càlcul del temps de cicle caldrà explicar breument les parts de les que està composat: 
temps de preparació de la màquina, temps de mecanitzat, temps de canvi d’eina, temps 
d’home en màquina parada i temps d’home en màquina en marxa. 

 Temps de preparació de la màquina (Tp) 

Es tracta del temps necessari per configurar la màquina per un lot de reductors. Aquest 
temps conté la selecció i preparació de les eines i utillatges de fixació, el calibratge de la 
màquina, entre d’altres. Els lots per a calcular aquest temps s’han agafat mensuals, és a dir, 
sabent que el lot anual és de 70.000 reductors i es treballen 11 mesos, els lots són de 6364 
reductors/mes. 

 Temps de mecanitzat (Tm) 

Es tracta del temps durant el qual la màquina realitza la operació que es desitja. Aquest 
temps conté el temps d’apropament de l’eina, el temps de tall i el temps d’allunyament de 
l’eina. 

 Temps de canvi d’eina (Tce) 

Es tracta del temps que es triga en canviar l’eina un cop s’ha acabat la seva vida útil o bé per 
canviar d’aresta de tall en una plaqueta que contingui diferents arestes de tall a utilitzar o bé 
per canviar l’eina quan s’ha trencat. Es negligeix el fet que puguin existir trencaments d’eina 
ja que l’operari és experimentat i aquest fet és improbable que succeeixi. 

Per a que la vida de les eines sigui màxima es fabricarà utilitzant fluid de tall, la qual a la 
vegada actua com a refrigerant de la calor generada en el mecanitzat 

 Temps d’home en màquina parada (Thp) 

Es tracta del temps en què l’operari realitza operacions quan la màquina no funciona, com 
per exemple, càrrega i descàrrega de peces, canvi dels fluïds de tall, neteja de la màquina, 
entre d’altres. 
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 Temps d’home en màquina en marxa (Thm) 

Es tracta del temps en què l’operari realitza operacions quan la màquina funciona, com per 
exemple, verificació de peces, preparació d’una nova peça, embalatge de components, entre 
d’altres. 

En quant a realitzar la verificació a peu de màquina s’utilitza la tècnica d’ autocontrol, la 
verificació d’un percentatge de peces sense necessitat d’una gran formació metrològica. La 
verificació més detallada dels components que ho requereixin es realitzarà al laboratori de 
metrologia per personal qualificat. Es verificaran un percentatge de peces de cada tipus que 
dependrà de la rellevància de la peça en qüestió. 

Així doncs, un cop definits els paràmetres del temps de cicle es mostra l’expressió del temps 
de cicle. 

hpcepmhmcicle TTT),Tmàx(TT +++=   (Eq. 6.1) 

Aquests temps de cicle es poden veure amb més detall a  l’annex G: càlcul de temps de 
mecanitzat.  

Un cop escollides les condicions de tall i els temps de fabricació, es realitza el càlcul de 
potència consumida en cada operació i a partir d’aquesta potència es poden seleccionar 
les màquines més adequades per a realitzar les diferents operacions. 

A continuació es descriuen els processos de fabricació de cada família de peces. La 
informació més detallada sobre aquests processos es troba a l’annex A-F: Fulls 
d’operacions. 

6.1. Engranatges 

Aquesta família està composada per l’engranatge secundari, l’engranatge directe, 
l’engranatge de reducció i el sincronitzador. Les característiques físiques d’aquesta família 
són bàsicament: ranurats interiors, dentats exteriors, trepanats i dentats frontals. 

De totes aquestes peces s’ha escollit descriure el procés de fabricació de l’engranatge 
secundari ja que és el que conté quasi bé totes aquestes característiques físiques. 

6.1.1. Engranatge secundari 

Fase 000. Material de partida 
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El material de l’engranatge secundari és un acer F-1250 bonificat a 900-1000 MPa. Tal i com 
ja s’ha comentat en l’estudi d’alternatives, es parteix d’un disc de barra massissa de ø58,8 
mm i longitud 10 mm, ja tallat pel proveïdor. 

Fase 010. Escairat, puntejat, trepanat i mandrinat 

La primera operació a realitzar és un escairat per tal de referenciar la peça a una cara ben 
acabada en possibles operacions posteriors. Aquesta operació, en tractar-se d’una peça de 
revolució és fa al torn. Per tal d’estalviar temps en els canvis de fixació, es realitza en la 
mateixa fase un puntejat per centrar un posterior trepanat central en el torn. Finalment es 
mandrina l’interior d’aquest forat per aconseguir un IT8 i una rugositat de 0,8 μm  

Aquesta fase es realitza al torn i la peça se subjecta amb garres dures per l’exterior. 
Remarcar també que en tota la operació s’utilitza fluid de tall per allargar la vida de l’eina. 

Fase 020. Tornejat 

S’observa que en el plànol hi ha dues toleràncies geomètriques de forma, una en referència 
a la concentricitat del diàmetre exterior respecte al forat central i l’altra de perpendicularitat 
entre una de les cares del mandrinat i una paret exterior. Aquestes dues toleràncies 
evidencien la necessitat d’agafar la peça per l’interior, és a dir, pel forat central. Es podria 
pensar d’agafar l’engranatge per l’interior amb garres toves, però tenint en compte la 
quantitat de peces a fabricar i el poc gruix de l’engranatge, s’ha optat per fabricar un utillatge 
senzill i fàcil de col·locar. 

    

Figura 6-1. Tornejador subjectat en plat de garres (esquerra). Peça muntada sobre tornejador (dreta). 

Es tracta d’una tija amb una femella al final per collar la peça (un tornejador). L’engranatge 
s’ha de recolzar a l’utillatge per la cara escairada per tal de garantir la tolerància de 
perpendicularitat. 

Fase 030. Escairat i aixamfranat interior 
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En aquesta fase s’escaira la cara frontal restant i aprofitant la col·locació en el torn es realitza 
el xamfrà del forat central. 

La peça es fixa amb garres toves per l’exterior, d’aquesta manera no es malmet la part 
exterior ja mecanitzada. 

Fase 040. Puntejat i trepanat 

En aquets fase es realitzen els cinc forats perifèrics que té l’engranatge per reduir el seu pes. 
Aquests 5 forats es realitzen a el centre de mecanitzat CNC amb broca. Prèviament s’han de 
puntejar per tal de guiar la broca.  

El fet que aquests forats no siguin centrals fa que no es puguin realitzar en el torn a no ser 
que el torn tingui un capçal motoritzat amb funcions de fresadora. Tanmateix, la inversió en 
una màquina d’aquestes no interessa ja que en altres peces es necessiten operacions de 
fresat que poden realitzar la mateixa operació. La fixació de la peça es fa amb mordasses. 

Fase 050. Tallat de l’engranatge 

En aquesta operació es realitza el dentat cilíndric exterior i també l’entrada de dents amb una 
talladora/aixamfranadora d’engranatges amb fresa mare. La peça es fixa amb mandrí 
interior. 

Es verifica el mòdul, el pas amb un micròmetre de plats i el diàmetre interior de l’engranatge 
amb micròmetre d’interiors segons les indicacions corresponents als fulls de fase. 

Fase 060. Brotxat 

En aquesta fase es realitza el ranurat interior per on va muntat sobre l’eix secundari. Aquest 
ranurat interior es realitza en una brotxadora amb una brotxa feta a mida. La peça se 
subjecta a la brotxadora amb la mordassa que ja porta incorporada la màquina i la brotxa es 
passa ràpidament per l’interior.  

Es verifica el diàmetre interior i el diàmetre exterior del brotxat amb micròmetre d’interiors. 

Fase 070. Tractament tèrmic de carbonitruració 

Les peces es posen al forn en lots de 40 durant 1 h per tal d’aconseguir una capa 
nitrocarburada de 150 micres. Després es deixen refredar a temperatura ambient. 
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6.2. Eixos 

Aquesta família està composada per l’eix selector, l’eix interior selector i l’eix secundari. Les 
operacions bàsiques a realitzar sobre les peces d’aquesta família són: tornejat, fresat i 
rectificat. Degut a que totes elles segueixen processos bastant diferents es creu oportú 
comentar la fabricació de cadascun d’ells per separat. 

6.2.1. Eix interior del selector  

Fase 000. Material de partida 

El material de l’eix interior selector és F-1540. Es parteix d’un tros de barra massissa de ø8,5 
mm i longitud 28 mm, ja tallat pel proveïdor. 

Fase 010. Escairat i perfilat 

La primera operació a realitzar és un escairat per tal de referenciar la peça a una cara ben 
acabada en possibles operacions posteriors. Aquesta operació, en tractar-se d’una peça de 
revolució és fa al torn. En la mateixa fase s’aprofita per fer el perfilat exterior d’un dels seus 
extrems. 

Tota aquesta fase es realitzarà al torn i la peça se subjecta amb garres dures per l’exterior. 
Remarcar també que en tota la operació és recomanable utilitzar fluid de tall. 

Fase 020. Escairat i perfilat 

Aquesta fase és idèntica a l’anterior. S’escaira i es perfila l’altre extrem de la peça. La única 
diferència rau en que ara se subjecta amb garres toves per l’extrem ja perfilat en la fase 
anterior, per no marcar la peça. 

Igual que en la peça anterior es recomana utilitzar fluid de tall en el mecanitzat. 

Fase 030. Tractament tèrmic 

En aquesta operació es realitza el tractament tèrmic de cementat, tremp i revingut fins 
aconseguir una capa de gruix de 0,5 a 0,6 mm. 

Fase 040. Rectificat 

En aquesta fase es realitza el rectificat dels 0,3 mm d’escreix (en radi) de la cara cilíndrica de 
l’eix fins aconseguir una rugositat de 0,8 µm. 
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La subjecció de la peça en la rectificadora cilíndrica es fa amb garres toves per no malmetre 
l’exterior de la peça. 

6.2.2. Eix selector 

Fase 000. Material de partida 

Es parteix de VALSA-25 de ø8 mm g6, ja tallat per proveïdor. 

Fase 010. Escairat, aixamfranat, puntejat, trepanat i mandrinat 

La primera operació que s’ha de realitzar és un escairat per tal de referenciar la peça a una 
cara ben acabada en possibles operacions posteriors. Aquesta peça, igual com l’altra es farà 
al torn ja que és una peça de revolució. En la mateixa fase s’aprofita per fer l’aixamfranat de 
l’extrem. 

Posteriorment amb broca de puntejar es realitza la marca per un posterior trepanat passant. 
Finalment es realitza un mandrinat interior per arribar a obtenir un ø3,5 mm fins una 
determinada profunditat.   

Tota aquesta fase es realitza al torn i la peça se subjecta amb garres toves per l’exterior ja 
que no es vol malmetre la peça. Remarcar també que en tota la operació és recomanable 
utilitzar fluid de tall. 

Fase 020. Escairat, aixamfranat i mandrinat 

En aquesta fase s’escaira i es realitza el xamfrà corresponent a l’altre extrem. Posteriorment 
es realitzarà un mandrinat fins a la profunditat especificada en el plànol per aconseguir un ø6 
mm. 

Fase 030*. Trepanat  

L’últim procés de fabricació correspon a un trepanat de ø4 mm. Es pot fer directament amb 
un trepanat ja que l’interval de tolerància exigit correspon a un IT11. 

Per a la realització d’aquest trepanat cal la utilització d’una plantilla que garanteixi que el forat 
és simètric respecte a l’eix de revolució de la peça. Cal dir també, que el dissenyador ha 
especificat en el plànol que aquesta fase s’ha de realitzar conjuntament amb el selector a fi 
que els dos components encaixin a la perfecció. 

Val a dir que en aquesta peça no és necessari un rectificat posterior ja que el propi material 
de partida VALSA-25 té un IT6 amb el qual ja ve donada una rugositat de 0,4 µm. 

Fase 040.Tractament superficial  
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En aquesta operació es realitza el tractament tèrmic Arcor d’una capa de gruix de 10 micres. 
Per a més detalls sobre aquest tractament mirar l’annex M: tractaments i recubriments 
superficials. 

6.2.3. Eix secundari 

Abans de començar amb els possibles processos de fabricació d’aquest eix, cal dir que en el 
plànol hi ha detallat un puntejat en els extrems, la qual cosa indica que el dissenyador ja ha 
previst que aquesta peça s’ha de realitzar entre punts. 

Fase 000. Material de partida 

Es parteix de barra massissa F-1550 de ø20 mm i longitud 50 mm ja tallada per proveïdor.  

Fase 010. Escairat, puntejat i cilindrat 

Primerament cal escairar un dels extrems i per aprofitar la mateixa fase es realitza el 
puntejat. Posteriorment es realitza un cilindrat a desbast del mateix extrem. 

La peça se subjecta amb garres dures per l’exterior. Es recomanable utilitzar fluid de tall en 
la operació. 

Fase 020. Escairat, puntejat i cilindrat 

Aquesta fase és la mateixa que la fase 010 però ara es realitzaran les operacions en l’altre 
extrem de l’eix, utilitzant garres toves. 

Fase 030. Tornejat 

En aquesta fase es realitza un cilindrat d’acabat de la part central de la peça així com dels 
extrems de l’eix, sempre tenint en compte que s’ha d’escollir entre eina a dretes i eina a 
esquerres. També es realitzen les dues ranures centrals. Cal preveure 0,3 mm d’escreix (en 
radi) per al posterior rectificat dels extrems on van allotjats els coixinets de boles. 

En aquesta fase la peça se subjectarà entre punts. Es recomana la utilització de fluid de tall. 

Fase 040. Fresat de les aletes 

En aquesta operació es realitzen les ranures de l’eix amb una fresa de forma amb el negatiu 
de la ranura. Cal preveure un escreix de material per al posterior rectificat de les mateixes. 

La subjecció de la peça en aquesta fase es realitza entre punts. Es recomana utilitzar fluid de 
tall. 
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Fase 050. Tractament tèrmic 

En aquesta operació es realitza el tractament tèrmic de cementat, tremp i revingut fins 
aconseguir una capa de gruix de 0,5 a 0,6 mm. 

Fase 060. Rectificat de les aletes 

En aquesta fase es realitza el rectificat de les aletes amb una màquina específica només 
utilitzada en aquesta operació. És necessari que les ranures tinguin la tolerància indicada en 
el plànol ja que han d’ajustar-se perfectament al brotxat interior dels engranatges. 

La peça se subjectarà entre punts. Es recomana utilitzar fluid de tall.  

6.3. Cubs 

Aquesta família està composada pel cilindre d’entrada, el cub radis, el cub sortida i el cub 
entrada. Les operacions bàsiques a realitzar sobre les peces d’aquesta família són: tornejat, 
fresat, tallat d’engranatges i rectificat. Totes elles són bastant similars físicament, per aquest 
motiu, tot i que no totes elles tenen tots els processos de fabricació citats anteriorment, se 
n’explica una de representativa com és el cilindre entrada. 

6.3.1. Cilindre entrada  

Fase 000. Material de partida 

Es parteix de barra massissa F-1250 bonificat de ø50 mm i longitud 58 mm ja tallada per 
proveïdor.  

Fase 010. Escairat i perfilat 

En aquesta fase s’escaira l’extrem per a referenciar la peça a una cara ben acabada. A 
continuació es realitza el perfilat de l’extrem. Totes aquestes operacions es far al torn, ja que 
es tracta d’una peça de revolució. 

La subjecció de la peça es fa amb garres dures per l’exterior. Es recomana en totes les 
operacions utilitzar fluid de tall. 

Faso 020. Escairat, perfilat, ranurat, trepanat, mandrinat i ranurat interior 

En aquesta mateixa fase es realitza l’escairat de l’altre extrem així com el perfilat i el ranurat 
que allotja una anella elàstica. També es realitza un trepanat passant de ø9 mm per a fer un 
posterior mandrinat fins obtenir un ø12 mm. Es decideix fer un trepanat previ sense puntejar 
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ja que després el forat ja quedarà ben acabat amb el mandrinat. Finalment en aquesta fase 
es realitza un ranurat interior per allotjar les boles de l’eix de la roda 

La subjecció de la peça en aquesta fase es farà amb garres toves per a no malmetre la peça 
per l’exterior. Es recomana la utilització de fluid de tall. 

Faso 030. Cilindrat i ranurat 

En aquesta operació es realitza el perfilat exterior de la peça sempre tenint en compte que 
s’ha de deixar un escreix de 0,3 mm (en radi) per al posterior rectificat cilíndric. Comentar 
breument que hi ha una entrada de mola que es realitza amb una eina especial. 

La subjecció de la peça es realitza amb garres toves per l’extrem. Es verifica el diàmetre 
exterior amb micròmetre. 

Faso 040. Puntejat, trepanat i roscat 

Aquesta fase es realitza al centre de mecanitzat CNC. Primerament cal realitzar 5 puntejats 
per a guiar posteriorment la broca. Finalment es rosca cadascun dels forats de diàmetre el 
mètric de la rosca menys el pas. 

La subjecció de la peça es realitza amb mordasses. Cal verificar el diàmetre de les rosques 
amb peu de rei. 

Faso 050. Avellanat 

En aquesta operació s’avellanen els forats roscats realitzats a la fase anterior. Aquesta 
operació es realitza al mateix centre de mecanitzat i la fixació es fa amb mordasses.  

Faso 060. Zincat negre 

En aquesta fase es realitza el tractament superficial del zincat negre per a donar millor 
acabat a la peça.  

Faso 070. Rectificat 

En aquesta fase es rectifica els 0,3 mm d’escreix que s’han deixat a la fase 030 per arribar a 
obtenir una rugositat de 0,8 micres ja que en aquesta part hi va muntat un rodament 
d’agulles. 

La subjecció de la peça es realitza amb garres toves per l’exterior. Es recomana utilitzar fluid 
de tall. 
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6.4. Selector 

Aquesta família està composada pel selector i la palanca selector. Les operacions bàsiques 
a realitzar sobre les peces d’aquesta família són: fresat i rectificat. Tot i no ser similars en 
estructura, la fabricació és similar ja que les dues utilitzen completament el centre de 
mecanitzat CNC. Per aquest motiu només se n’explica una de representativa com és el 
selector. 

6.4.1. Selector 

Fase 000: Material de partida 

El material de partida és placa de F-1250 bonificat a 900÷1000 MPa, acer aleat, de 
dimensions 45x47x14 mm. 

Fase 010-060. Cubicat  

Des la fase 010 a la fase 060 es cubiquen les cares de la placa per a que totes les cares 
siguin perpendiculars entre elles abans de començar amb les operacions posteriors. Aquesta 
operació es fa amb una fresa de planejar de 6 plaquetes de diàmetre el més gran possible 
per tal de realitzar els planejats en una sola passada i minimitzar el temps d’operació. 

Abans de mecanitzar cap cara s’han d’escollir les plaques necessàries que serviran de 
recolzament de la peça. Per assegurar que la peça s’assenta bé a les mordasses és 
aconsellable donar-li uns copets amb una massa i comprovar que les plaques calibrades no 
es poden moure, d’aquesta manera s’assegura que la cara superior un cop mecanitzada 
quedi paral·lela a la inferior. A més a més caldrà verificar-ho amb l’ajuda d’un comparador.  

 

Figura 6-2. Elecció de plaques calibrades. 

Aquests gruixos calibrats han d’estar ben nets per al seu correcte assentament. Les plaques 
calibrades tindran l’altura justa per a impedir l’impacte de la fresa de planejar amb la 
mordassa en deixar la peça a la mesura adequada. 
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En la segona cara que es mecanitza s’ha de tenir en compte el posicionament de la peça. La 
cara mecanitzada anteriorment és important que quedi recolzada en la cara fixa de la 
mordassa i en el lloc oposat es col·loca un rodet entre la peça i la part mòbil de la mordassa. 
El rodet permet que sigui la part fixa de la mordassa la que faci de guia de la peça. Seguint 
aquest procediment s’aconsegueix que el mecanitzat d’aquesta segona cara quedi a 
esquadra de la cara planejada anteriorment. 

     

Figura 6-3. Operació de cubicat. 

Es mecanitzen les cares successivament. La cara que s’acaba de mecanitzar es recolza en 
la cara fixa de la mordassa i la oposada a la que s’ha de mecanitzar va recolzada sobre els 
gruixos. La cara que resta per a la subjecció va novament subjectada pel rodet. 

En les fases 040, 050 i 060 ja no es necessita rodet degut a que ja hi ha prous cares 
mecanitzades com per a que les cares que es recolzin a les mordasses siguin bones. 

Fase 070. Puntejat, trepanat i avellanat 

En aquesta fase es realitza el forat on anirà allotjat un passador elàstic que serveix per fixar 
la palanca selector amb l’eix selector. Primerament cal subjectar realitzar un puntejat per tal 
de guiar la broca en el posterior trepanat. Per tal que el passador elàstic entri amb facilitat cal 
realitzar un avellanat al forat. 

La peça se subjecta amb mordasses. 

Fase 080. Puntejat, trepanat, escariat i avellanat 

En aquesta operació es realitza el forat on va allotjat l’eix selector. És important que aquest 
forat quedi perpendicular a la cara inferior de la forquilla tal i com s’indica en el plànol 
corresponent (veure annex O: plànols). Per aquest motiu, abans de començar l’operació es 
verifica que la cara superior de la forquilla estigui perpendicular a les cares de la mordassa 
amb l’ajuda d’un comparador. 

Es realitza doncs un puntejat per a guiar la broca en el posterior trepanat. Per tal 
d’aconseguir la tolerància indicada en el plànol, H7, cal repassar el forat amb un escariador 
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per a màquina. Es pot observar que no hi ha un mandrinat entre les operacions de trepanat i 
escariat ja que les broques de CNC ja donen un acabat prou bo com per passar 
posteriorment l’escariador. La broca de trepanar s’escull de 3 mm menys en diàmetre que el 
diàmetre de l’escariador. Finalment es realitza l’avellanat d’aquest forat per tal de facilitar 
l’accés a l’eix selector. 

La fixació de la peça es realitza amb mordasses. 

Fase 090. Avellanat i fresat 

En aquesta fase es realitza l’avellanat inferior del forat realitzat en la fase 070 (per al 
passador elàstic). També s’inclou en la mateixa fase el fresat de la forquilla. Per al fresat de 
la forquilla primerament es realitza el rebaix del caixetí (treure el màxim de material possible) 
i posteriorment es realitza el contornejat semicircular de la forquilla. En el fresat a desbast del 
caixetí s’ha utilitzat una profunditat de passada de 4 mm per tal que la potència de la 
màquina necessària no sigui molt elevada i es pugui disposar d’un centre de mecanitzat 
menys car. 

Cal tenir en compte en el rebaix del caixetí que s’han de deixar 0,6 mm d’escreix per al 
posterior rectificat de la forquilla. 

La fixació de la peça es realitza amb mordasses. En aquesta fase caldrà verificar la 
profunditat del caixetí així com el diàmetre de la semicircumferència amb un peu de rei. 

Fase 100. Fresat del contorn 

En aquesta operació es realitza el contorn triangular de la forquilla. Aquest contorn triangular 
serveix per a minimitzar el pes de la peça, per tant, en principi no és de gran rellevància 
dimensional. Per a realitzar la operació s’utilitza una fresa frontal amb plaquetes de metall 
dur. 

La subjecció de la peça es realitza amb mordasses i un utillatge especial de fabricació 
pròpia. L’operari especialitzat serà qui se n’encarregui de dissenyar aquest utillatge per a 
subjectar la peça. En tractar-se d’una sèrie gran aquest utillatge s’amortitza ràpidament, de 
tal manera que no augmenta de manera significativa el cost final del producte. 

Fase 110. Tractament tèrmic níquel-tefló 

Per a realitzar el tractament tèrmic níquel-tefló cal prèviament netejar bé totes les cares a 
tractar de la peça. Els forats de Ø8mm i Ø4mm es pinten amb pintura adequada ja que no 
han de patir el tractament tèrmic.  
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Es posen les peces als bastidors en lots de 100 (10 barres a 10 peces per barra) i es realitza 
el tractament fins a arribar a un gruix entre 8 i 10 micres.  

Fase 120. Rectificat cara de dalt forquilla 

En aquesta operació es rectifiquen els 0,3 mm d’escreix que s’han deixat en la fase 090 amb 
una rectificadora plana. La subjecció de la peça es fa mitjançant un plat magnètic. 

Fase 130. Rectificat cara de baix  forquilla 

En aquesta operació es rectifiquen els altres 0,3 mm d’escreix que s’han deixat a la fase 090 
amb una rectificadora plana. La subjecció de la peça es realitza amb un plat magnètic i un 
bloc de subjecció permanent que es col·loca sota la forquilla. 

En aquesta fase es verifica el gruix de la forquilla amb un micròmetre i la rugositat de les 
superfícies amb un verificador de rugositat.  

6.5. Càrter 

Aquesta família està composada per les tapes càrters, els càrters i les fixacions. Les 
operacions bàsiques a realitzar sobre les peces d’aquesta família són les de fresat. Les 
tapes càrters i els càrters són peces de geometria molt similars, no com la fixació. Tanmateix, 
degut a la complexitat de fabricació del càrter s’ha cregut convenient explicar la fabricació 
d’aquest com a representatiu de la família. 

6.5.1. Càrter dret 

Fase 000. Material de partida 

El material de partida d’aquesta peça ve definit en el plànol, es tracta d’alumini L-3321 de 
dimensions 145x95x55 mm. 

Fase 010-060. Cubicat 

Per al cubicat de la placa d’aquesta peça, es procedeix de la mateixa manera que en les 
fases 010-060 del selector. En referència a la fresa de planejar que s’utilitza s’ha escollit una 
fresa de 6 plaquetes i d’un diàmetre el més gran possible per tal de realitzar els planejats en 
una sola passada. 

Fase 070. Fresat, puntejat, trepanat, escariat i avellanat  
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En aquesta fase es realitza el rebaix de la caixera central així com els dos rebaixos 
corresponents als allotjaments dels rodaments que suporten l’eix secundari i el cilindre 
d’entrada. Aquests allotjaments tenen altres operacions com un ranurat, arrodoniments i 
aixamfranats que es realitzen a la mateixa fase amb les eines adequades. 

Es realitza també un el puntejat, trepanat i posterior escariat del forat que ha d’allotjar l’eix 
selector. És important escariar aquest forat per aconseguir un ajust del forat H7. També es 
puntegen i trepanen els 4 forats perifèrics a la caixera que serviran de centratge per al 
tancament del càrter amb la corresponent tapa. En aquests forats s’hi allotgen passadors de 
centratge. 

La subjecció de la peça es realitza amb mordasses. Es verifica la profunditat de la caixera i 
dels rebaixos amb peu de rei i al diàmetre dels rebaixos i del forat on s’allotja l’eix secundari 
amb micròmetre d’interiors.  

Fase 080. Fresat 

En aquesta operació es realitza el contornejat del perfil exterior del càrter. En aquest cas, 
degut a que s’ha de donar un bon acabat al component, es realitzen passades de desbast i 
una última passada d’acabat. Cal aixamfranar amb un avellanador tot el perfil exterior per 
matar l’aresta viva ja que és una peça que s’haurà de manipular. 

Es realitza la ranura que allotja la palanca selector tot inclinant el capçal inclinable a 45 º. 
Aquesta operació, igual que l’anterior, es realitza amb una fresa frontal de diàmetre el gruix 
de la ranura. 

La subjecció de la peça es realitza amb un utillatge especial de fabricació pròpia, per a poder 
realitzar el contornejat exterior, i mordasses. Es verifica el gruix de la ranura amb peu de rei. 

Fase 090. Fresat, puntejat, trepanat i roscat 

En aquesta operació es realitza el fresat del canal per on passa el tub de la cadira de rodes 
amb la peça fixació d’aquesta mateixa família. Aquesta operació es realitza amb una fresa 
frontal del mateix diàmetre que el canal i de prou longitud de tall com per a poder mecanitzar 
la profunditat de canal necessària. 

En aquesta mateixa fase es realitzen els puntejats, trepanats i roscats dels quatre cargols 
que van al canal oposat que es mecanitzarà en la següent fase. Aquests quatre cargols 
serveixen per collar la fixació a la barra de la cadira. 

La subjecció de la peça es realitza amb mordasses. Es verifica amb peu de rei el diàmetre 
del canal. 
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Fase 100. Fresat, puntejat, trepanat, roscat i avellanat 

En aquesta operació es realitza l’altre canal i els forats roscats corresponents als cargols del 
canal realitzat a la fase anterior. Aquesta fase és igual a la anterior, la única diferència és que 
es realitza també un forat més per allotjar un centrador entre fixació i càrter. 

Fase 110. Anoditzat platejat 

En aquesta operació es realitza el tractament superficial per donar un millor acabat al càrter, 
ja que és una peça exterior i ha de ser estèticament agradable. Per a realitzar dita operació 
cal un pretractament previ de les peces que es pot trobar més detallat en l’annex M: 
Tractaments i recobriments superficials. 

Es posen les peces als bastidors en lots de 50 (10 barres a 5 peces per barra) i es realitza el 
bany fins a arribar a una capa de gruix 25 micres. 

Fase 120. Puntejat i trepanat  

Aquesta operació s’ha de realitzar amb el càrter muntat amb la corresponent tapa. Un cop 
ambdós elements estan muntats es procedeix a puntejar per a guiar el posterior trepanat 
amb broca. 

La subjecció de les peces es realitza amb mordasses.  

6.6. Peces de xapa 

Aquesta família està composada per la barra cable, barra fre, palanca fre, palanca selector, 
topall anterior dret, topall anterior esquerre, topall posterior dret, topall posterior esquerre, 
suport canvi fre dret i suport canvi fre esquerre. Les operacions bàsiques a realitzar sobre les 
peces d’aquesta família són: tall de xapa, corbat, plegat, soldat (en els suports canvis) i pintat 
negre.  

                                                  

1
2
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Figura 6-4. Subpeces que conformen el suport canvi fre dret. 

S’explicarà la peça suport canvi fre dret ja que és una peça formada per dues subpeces que 
s’uneixen entre sí mitjançant dos punts de soldadura. Les dues subpeces contenen tallat i 
corbat de xapa. 

6.6.1. Suport canvi fre dret 

Degut a que aquesta peça està formada per dos subpeces, caldrà explicar breument la 
fabricació de cadascuna d’elles i com s’uneixen en una darrera fase. 

Fase 000-1: Material de partida 

El material del qual es parteix és bobina de xapa St12.3 (acer) de 12 m de llarg i amplada 
68,5 mm. La bobina es col·loca a l’alimentador de xapa que incorpora la premsa hidràulica. 

Fase 010-1: Tall de xapa 

En aquesta fase es produeix el tall de la xapa. Primerament es realitzen els forats i ranures i 
posteriorment, un cop la xapa ha avançat l’amplada de la peça més una distància de 
seguretat de 3 mm, el punxó talla el contorn de la peça. 

És a dir, el mateix punxó conté per una banda el tallat de les ranures i els forats i per altra 
banda el tallat del perfil. En una mateixa baixada de punxó es realitzen tots aquests talls però 
en peces diferents.  

Aquesta operació es realitza en una premsa hidràulica amb punxó i matriu. 

Fase 000-2: Material de partida 

El material del qual es parteix és bobina de xapa St12.3 (acer) de 12 m de llarg i amplada 56 
mm. La bobina, igual que en l’anterior cas, es col·loca a l’alimentador de xapa que incorpora 
la premsa hidràulica. 

Fase 010-2: Tall de xapa 

En aquesta fase es produeix el tall de la xapa. Primerament es realitzen els forats i 
posteriorment, un cop la xapa ha avançat l’amplada de la peça més una distància de 
seguretat de 3 mm, el punxó talla el contorn de la peça. El procediment és igual que en 
l’anterior cas i també per a totes les peces de xapa d’aquesta família. 

Fase 020-2: Corbat 
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En aquesta fase es produeix el corbat de la xapa. S’ha tingut en compte la fibra neutra de la 
xapa per tal que les dimensions finals de la peça un cop realitzada la operació fossin les 
desitjades. La fibra neutra, en ser la peça de 3 mm de gruix, s’ha comptat a 1/3 del gruix, 
aproximadament, cap al costat del radi interior. 

El corbat es realitza en una premsa hidràulica, igual que el tallat, i amb un punxó i matriu 
adequats per a realitzar dita operació.  

Fase 030-2: Soldadura per punts 

 Un cop realitzades ambdues parts de la peça, se n’agafa una de cada tipus i s’uneixen amb 
dos punts de soldadura per resistència. Un operari és l’encarregat d’agafar les peces amb 
unes pinces i unides amb mordasses i posar-les a la màquina de soldar per punts. Degut a 
que les pinces de soldadura només tenen un punt primerament es realitzarà un punt i 
després l’altre. 

En aquesta operació és molt important que l’operari vagi ben protegit i es compleixi la 
normativa de seguretat corresponent. 

Fase 040-2: Pintat negre 

Abans de pintar les peces de negre, han de seguir un pretractament. Quan ja estan a punt, 
es col·loquen en bastidors de 10 barres on a cada barra hi caben 10 de les peces anteriors i 
es pinten amb pintura electrostàtica Epoxy. Seguidament es posen a un forn per l’assecat de 
les peces. 
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7. Estudi de capacitats 

En aquest apartat es pretén trobar la millor ordenació de les àrees de treball i de la 
maquinària de la que es disposa per tal d’aconseguir la màxima economia en el treball així 
com la major seguretat i satisfacció dels treballadors. Per a tot això caldrà determinar les 
necessitats de maquinària, mà d’obra directa i de superfícies. 

7.1. Mà d’obra directa necessària 

A partir dels temps de cicle es determina la quantitat de mà d’obra directa que es 
necessitarà. 

]/[220]·/[75,7
]/[]·/[

anydiestornh
anycanuallotchcicletempsNOD =    (Eq. 7.1) 

 
Nombre d’operaris directes 

Temps de cicle [h/c] 7,53 
Conjunts anuals [c/any] 70.000 
Hores per torn [h/torn] 7,75 
Torns per dia [torn/dia] 3 
Dies de treball per any [dies/any] 220 
Nombre d’operaris directes 310 

Taula 7-1. Necessitats de mà d’obra directa. 

Val a dir que en el temps de cicle s’han comptat els temps de muntatge, embalatge i de 
greixatge i funcionament del conjunt. D’aquesta manera ja es tenen en compte els operaris 
destinats a dites operacions. 

7.2. Maquinària necessària 

Per tal de calcular la quantitat de maquinària necessària per a realitzar els conjunts cal sumar 
tots els temps de cicle referents a cada màquina, sempre descomptant el temps d’home 
màquina aturada. 

Aquest temps de cicle total per a cada màquina es multipliquen pel lot anual obtenint el 
nombre d’hores que estarà ocupada la màquina. Es pot calcular el nombre de màquines 
necessàries i el percentatge d’ocupació d’aquestes. 
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]/[3]·/[220]·/[75,7
]/[]·/[

diatornanydiestornh
anycanuallotcmàquinaht

NM màquinacicle=  (Eq. 7.2)  

S’ha considerat que una màquina treballa en saturació quan el seu percentatge d’ocupació 
està al voltant d’un 90%. Aquest fet s’ha d’intentar evitar per si es produeix qualsevol avaria o 
pic de producció, per aquest motiu s’ha limitat el percentatge d’ocupació de les màquines al 
80%. 

8,0]·/[3]·/[220]·/[75,7
]/[]·/[

diatornanydiestornh
anycanuallotcmàquinaht

NM màquinacicle= (Eq. 7.3) 

Les màquines amb un percentatge d’ocupació inferior al 40% són candidates a un estudi de 
millora continua que incrementi aquesta ocupació mitjançant la incorporació de nous 
processos o la seva eliminació.  

La quantitat de màquines que serà necessari instal·lar a la planta es descriuen a continuació. 

Màquina 
Temps de cicle 

[s/c] 
Ocupació 
mitja [%] 

Quantitat 

Torn 2053,90 78 10 
Centre de mecanitzat 7110,63 80 34 
Brotxadora 83,36 32 1 
Talladora d’engranatges 238,89 45 2 
Rectificadora cilíndrica 1112,31 70 6 
Rectificadora plana 891,13 68 5 
Rectificadora d’aletes 265,14 50 2 
Premsa hidràulica (tall) 21,48 33 1 
Premsa hidràulica (corbat/plegat) 86,87 8 1 
Soldadora de punts 10,41 4 1 

Taula 7-2. Necessitat de maquinària. 

A part de totes aquestes màquines s’ha considerat necessari disposar d’una serra de cinta, 
màquina que és indispensable tenir en qualsevol taller per qualsevol imprevist. S’ha de tenir 
en compte però que la matèria primera es rebrà ja tallada pel proveïdor per disminuir el 
temps en la fabricació dels conjunts. 

S’observa que hi ha màquines en les que el percentatge d’ocupació oscil·la entre el 60 i el 
80%, un percentatge d’ocupació bo en aquests casos. Hi ha altres màquines que tenen un 
percentatge d’ocupació més baix.  

La brotxadora té 32% d’ocupació, no obstant és necessari disposar d’aquesta màquina. ja 
que les toleràncies indicades pel dissenyador en els ranurats interiors de l’engranatge 
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secundari i sincronitzador indiquen clarament que aquesta operació s’ha de realitzar amb 
brotxadora. A més a més, per la quantitat de lots anuals a fabricar, es tracta del procediment 
més ràpid amb el que es pot realitzar dita operació. 

Les talladores d’engranatges tenen un 45% d’ocupació. En cas de tenir-ne una, aquesta 
tindria un 91 % d’ocupació, es considera doncs que aquesta estaria en saturació i per tant és 
més prudent disposar de dues talladores d’engranatges tot i que el percentatge d’ocupació 
mig de cada una d’elles sigui del 45%. 

La premsa hidràulica de tall de xapa té un percentatge d’ocupació del 33% i la de corbat i 
plegat del 8%. La justificació de la elecció del tall i corbat de xapa amb premsa està explicat 
al punt 5. 

La rectificadora d’aletes és una màquina necessària per aconseguir en l’eix secundari 
l’acabat desitjat en l’estriat. Aquest estriat és crític ja que sobre aquest eix van muntats la 
majoria dels engranatges i no es poden produir jocs entre aquests elements. 

La soldadora entre punts té un percentatge d’ocupació del 4%, és una màquina que només 
s’utilitza en el suport canvi dret i esquerre. Tanmateix, una soldadora és una màquina de baix 
cost i per tant, el cost de la seva compra i la utilització que se’n deriva és inferior al fet de 
subcontractar la operació fora.  
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8. Dimensionat i distribució dels centres 
d’activitat 

En aquest punt es definirà l’estimació de la superfície necessària per cada centre d’activitat. 
Cal tenir en compte que en aquest punt s’hauria de ser molt exacte en l’estimació de dites 
superfícies, ja que l’espai és molt car; tanmateix cal tenir present que, es preveurà sempre un 
cert marge en superfícies per cobrir possibles errors en el plantejament de la distribució. 

8.1. Dimensionat del magatzem 

És necessari estimar un espai per a magatzems per tal de poder emmagatzemar les 
matèries primeres corresponents a un lot mensual, així com les peces que només necessiten 
ser muntades i conjunts ja muntats a punt d’entregar. 

El magatzem de productes acabats i en curs es dimensiona de tal manera que pugui contenir 
un màxim de mig lot mensual muntat que són els que es produiran en dues setmanes de 
treball (3.180 conjunts) i mig lot sense muntar. 

Es preveu que un cop hi hagi mig lot de conjunts muntats, provats i empaquetats al 
magatzem de productes acabats i en curs, el servei de transport corresponent els recollirà el 
mateix dia de la seva finalització. 

Cal també preveure un altre magatzem per a les matèries primeres, peces de 
subcontractació i peces esperant ser recollides per al tractament tèrmic. Les matèries 
primeres es compraran cada dues setmanes, es tindrà sempre el material necessari al 
magatzem corresponent a la fabricació de mig lot mensual. A part es considera que és bo 
tenir matèries primeres de reserva corresponents a una setmana de producció per si  ocorre 
alguna incidència com retards en l’entrega per part dels proveïdors o retards de 
transportistes.  

Per a tot això s’estima un espai de 150 m2. 

8.2. Dimensionat del taller 

La part més important que composa la planta és el taller, ja que és on es duu a terme el 
procés productiu el reductor i, per tant, on s’ allotgen les màquines. 
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A continuació es mostra una taula on s’indica per a cada màquina les seves dimensions i 
l’espai de treball que necessiten. 

Màquina Dimensions [mm] 
Superfície útil 

[m2/màquina x] 
Nombre de 
màquines 

Superfície 
útil total [m2] 

Torn 1690 x 1670 8 10 80 
Centre de mecanitzat 2899 x 3507 18 34 612 
Brotxadora 1180 x 820 4 1 4 
Talladora d’engranatges 2800 x 2700 15 2 30 
Rectificadora cilíndrica 3150 x 2200 14 6 84 
Rectificadora plana 1770 x 1500 7 5 35 
Rectificadora d’aletes 1900 x 2100 9 1 9 
Premsa hidràulica (tall) 1425 x 1010 5 1 5 
Premsa hidràulica (corbat/plegat) 1425 x 1010 5 1 5 
Soldadora de punts 350 x 800 3 1 3 
Serra de cinta 1980 x 1850 9 1 9 

Taula 8-1. Superfície útil per màquina. 

Així doncs, la superfície que ocupa tota la maquinària del taller és de 876 m2. Els contenidors 
situats al costat de cada màquina per a la ubicació de la ferritja i deixalles ja s’han tingut en 
compte en comptar la superfície útil per màquina. 

A més a més, dins d’aquest espai de seguretat que s’ha tingut en compte a l’hora de 
comptabilitzar l’espai útil per màquina s’ha comptat també la possibilitat d’incloure una petita 
taula per facilitar el treball de l’operari i els palets on es dipositaran les peces un cop 
acabades. 

En el magatzem se situarà un petit magatzem d’eines i utillatges per a facilitar la preparació 
de la maquinària als operaris. Aquets espai s’estima en 50 m2. 

8.3. Dimensionat de la línia de muntatge 

Les 2 línies de muntatge se situaran al costat del taller ja que el flux de materials entre 
ambdues zones és molt important. Només cal disposar d’un espai de 50 m2 dins del qual els 
operaris s’encarregaran d’anar muntant els conjunts. 

8.4. Dimensionat de les altres zones 

Les parts principals de la planta, els magatzems, el taller i la línia de muntatge ja han estat 
dimensionades anteriorment. Tanmateix, és necessari dimensionar altres zones també  
imprescindibles per al procés productiu.  
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 Oficines: lloc on es troba la major part del personal indirecte. Les oficines es 
composaran pel despatx del gerent, despatx per al responsable d’administració, entre 
d’altres. Es preveu que aquesta zona tingui una superfície de 65 m2 que engloba 
totes les oficines i la recepció. 

 Lavabos i vestuaris: zona separada en dues parts, els lavabos femenins i masculins. 
Tindran les dutxes i els lavabos necessaris. Es preveu que aquesta zona tingui una 
superfície de 82 m2. 

 Sala de reunions: lloc on es realitzaran les reunions. Es preveu que aquesta zona 
tingui una superfície de 15 m2 ja que en principi les reunions només es realitzaran 
entre alguns membres del personal indirecte. 

 Sala de metrologia: laboratori de metrologia equipat amb tots els útils de control 
necessaris per a dur a terme les verificacions a peus de màquina (autocontrol), així 
com les màquines necessàries per dur a terme mesures i verificacions periòdiques 
del producte. Es preveu que aquesta zona tingui una superfície de 50 m2. 

 Sala d’equips auxiliars: zona on hi haurà el compressor d’aire, la caldera d’aigua, el 
quadre elèctric i altres equips auxiliars necessaris. Es preveu que aquesta zona tingui 
una superfície de 12 m2. 

 Àrea de descans i menjador: s’estima que l’àrea de descans tindrà una capacitat de 
35 persones ja que dins d’un mateix torn es realitzaran 3 períodes de descans, en 
horaris diferents. Es preveu que aquesta zona tingui una superfície de 60 m2. 

8.5. Localització i distribució en planta 

El fet de dissenyar una distribució en planta consisteix en determinar la posició, en certa 
proporció de l’espai, dels diversos elements que integren el procés productiu. Es tracta d’un 
problema de localització bàsicament, però especialment complex, ja que existeixen un 
nombre elevat de magnituds a tenir en compte i també perquè existeix interacció entre elles. 

El disseny de distribució en planta és un problema molt complex que exigeix la intervenció 
d’especialistes en disciplines diverses. No és suficient un coneixement dels mètodes i les 
tècniques específics de la distribució, sinó que es necessita informació del procés i sobre els 
equips per dur-ho a terme (molt especialment, sobre els de manutenció) i a més a més, s’ha 
d’atendre a diverses exigències ambientals (il·luminació, ventilació..) així com estètiques.  

La varietat de sistemes i de circumstàncies indueixen a una gran diversitat en els problemes 
de distribució en planta. Aquests problemes poden classificar-se segons el tipus de sistema o 
subsistema productiu que es tracti. En el cas de les distribucions en planta de sistemes 
productius es pot distingir entre les següents distribucions en planta: 

 Projecte singular 
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 Posició fixa 
 Grups de treball 
 Procés o orientades al procés 
 Producte o orientades al producte 

No s’explicarà amb detall cadascuna d’aquestes distribucions en planta però sí 
s’argumentarà el fet d’utilitzar una distribució en planta orientada al producte. En les 
distribucions en planta orientades al producte, els elements que integren el sistema es 
disposen al llarg de la trajectòria que segueixen els materials, des de que s’inicia el procés 
fins que s’obté el producte acabat. Aquest tipus de distribució en planta són les 
característiques de productes de grans sèries. 

8.5.1. Avantatges i inconvenients d’una distribució orientada al producte 

Avantatges: 

 Mínima manipulació dels materials 
 Reducció del temps entre l’inici del procés i l’obtenció del producte acabat 
 Menys quantitat de material en curs 
 Mà d’obra més fàcil d’entrenar i de substituir 
 Programació i control senzills 

Inconvenients: 

 Major inversió 
 Rigidesa 
 Disseny i posada a punt més complexes 
 Ritme de producció el marca la màquina més lenta 
 Una avaria pot interrompre tot el procés 
 Temps morts en alguns llocs de treball 
 L’augment de rendiment individual no repercuteix en el rendiment global 

Recomanable si: 

 Alt volum de producció d’unitats idèntiques o bastant semblants 
 Demanda estable 

En resum, l’orientació de cara al producte permet obtenir fluxos lògics i regulars, menys obra 
en curs i menys espai per emmagatzemar-la, així com terminis de producció reduïts. Els 
operaris només han de dur a terme activitats senzilles, repetitives i de poques classes 
diferents, motiu pel qual no és necessari que la seva qualificació sigui molt elevada; així 
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doncs la formació dels operaris serà curta, simple i barata. A canvi d’un disseny que pot ser 
molt complex, la programació i el control de la producció són simples. 

Quant als inconvenients d’aquest enfocament, cal assenyalar la major inversió que requereix 
el fet de que el ritme de producció el determini l’estació que requereix i el fet de que el termini 
de producció el determina l’estació de treball més lenta; el sistema concebut d’aquesta 
manera és menys fiable, més vulnerable a les avaries; en moltes configuracions l’aturada 
d’una sola màquina pot interrompre tot el procés productiu. Finalment, una distribució en 
planta correctament concebuda pot deixar de ser adequada si es produeixen canvis en el 
disseny del producte; dit d’altra manera, una de les característiques negatives d’aquest 
enfocament és la falta de flexibilitat. 

8.5.2. Flux de matèria 

En la present distribució en planta el moviment de materials és la clau del plantejament en 
tractar-se d’una indústria de fabricació i muntatge. Així doncs, es poden formar 4 grans grups 
de peces segons el seu procés productiu: càrter, selector i palanca selector; cubs i 
engranatges; eixos; peces de xapa. 

De manera simplificada s’exposa les màquines que utilitzaran cadascun dels anteriors grups. 

Grups 
Càrter, selector i 
palanca selector 

Cubs i engranatges Eixos Peces de xapa 

Centre de mecanitzat  Torn Torn Premsa hidràulica 

Rectificadora plana Talladora engranatges Rectificadora cilíndrica Soldador per punts 

 Rectificadora cilíndrica Rectificadora d’aletes Pistola de pintat negre 

M
àq

ui
ne

s 

 Brotxadora   

Taula 8-2. Flux de material. 

Així doncs, es pretén que la distribució del taller minimitzi el creuament de flux de material 
entre la sortida del magatzem de la matèria primera fins la tornada al magatzem de producte 
acabat o en curs. 

També és important que el taller estigui pensat de tal manera que una variació en els 
processos permeti una ràpida adaptació o flexibilitat. Per tant, la solució més factible és una 
distribució en forma de U, amb les màquines agrupades en 4 grups diferents. 
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8.5.3. Diagrama de relacions entre espais 

El que s’ha de tenir en compte al l’hora de la distribució en planta no és només el recorregut 
dels elements materials sinó en general qualsevol circulació o relació que tingui lloc en el cor 
del sistema productiu, tant si implica un moviment de materials més o menys pesants com si 
es tracta de circulació de documents o desplaçaments d’equips o persones, que poden ser 
clients o treballadors de la pròpia empresa o d’altres que ofereixin els seus serveis. 

A continuació es mostrarà una manera concreta de realitzar i presentar de forma compacta 
aquesta informació en una taula de relacions, que mostra els símbols recomanats per 
Muther, els quals han tingut una acceptació bastant general. 

Les àrees necessàries que ha de contenir la planta per poder realitzar una distribució 
raonable són les que es llisten a continuació. 

Àrees Denominació 
Taller T 
Magatzem M 
Secció de muntatge SM 
Laboratori de metrologia i verificació LM 
Sala d’equips auxiliars AX 
Oficines O 
Lavabos del taller LT 
Vestuaris V 
Àrea de descans i menjador DM 

Taula 8-3. Zones d’activitat de la planta. 

A continuació es defineix el codi que s’utilitzarà entre les relacions de les diferents àrees. 

Codi Definició 
A Absolutament necessària 
E Especialment important 
I Important 
O Ordinària 
U No important 
X Indesitjable 

Taula 8-4. Denominació de les relacions entre zones d’activitat. 

També caldrà definir el codi que s’utilitzarà per definir el motiu de la relació. En aquest cas 
s’utilitzarà un codi numèric com el següent. 
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Codi Motiu 
1 Flux de treball 
2 Facilitat de supervisió 
3 Comparteixen personal 
4 Relació entre zones necessària 
5 Conveniència en la relació 

Taula 8-5. Denominació del motiu de relació entre centres d’activitat. 

A continuació es mostra la taula de relacions entre zones, que dóna idea de la distribució en 
planta final que s’ha de tenir.  

Zona T M SM LM AX O LT V DM 
T  A/1 U E/2 U I/2 O/5 U X 
M   A/1 U U I/2 U U U 

SM    U U I/2 O/5 U U 
LM     U I/2 O/5 U U 
AX      U U U U 
O       U U U 
LT        O/5 O/5 
V         O/5 

DM          

Taula 8-6.  Relacions entre els centres d’activitat. 

Es pot observar en l’anterior diagrama de relacions que les àrees destinades al taller, secció 
de muntatge i al laboratori de metrologia és molt important que estiguin juntes a l’hora de 
realitzar la distribució en planta. Cal considerar també que el magatzem és una àrea en 
contacte directe amb el taller i la secció de muntatge. 

Quant a les oficines, cal que estiguin en contacte amb totes les zones de treball per tal d’anar 
supervisant i controlant la producció. També cal tenir en compte que la zona de descans i els 
lavabos han d’estar a prop de les zones de treball com són el taller, el laboratori de 
metrologia i verificació i la secció de muntatge, d’aquesta manera es minimitzaran els temps 
de desplaçament entre aquestes zones. 

8.5.4. Distribució en planta 

Es realitza la distribució en planta, respectant les consideracions anteriors sobre les 
dimensions de les zones i distribució de màquines que permetin el flux de material idoni. 
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Figura 8-1. Distribució en planta per zones (esquerra). Flux de material (dreta). 

8.5.5. Localització del sistema productiu 

Per tal de localitzar la implantació caldrà valorar les necessitats d’aquesta pel que fa a les 
comunicacions, situació d’empreses proveïdores i subministrament energètic, en definitiva, 
quin és el teixit industrial que es busca. La importància en unes bones comunicacions, xarxa 
d’autopistes i carreteres, xarxa ferroviària, transport marítim i instal·lacions aeroportuàries és 
un punt clau per a la ubicació de la fàbrica. 

Tal i com s’explica en l’estudi de mercat, els clients seran tan de l’Estat Espanyol com de 
França per tal de començar a obrir camins al mercat Europeu. Per tant, de moment el fet que 
la implantació es trobi en un lloc on hi hagi bones comunicacions terrestres és un punt clau 
alhora d’escollir una ubicació. A més a més, els nous territoris d’expansió podrien necessitar 
comunicació marítima, per tant, tot i que no és un fet tan limitant es procurarà que la 
localització de la implantació tingui tots aquests requisits. 

Per tots aquests motius, s’ha decidit situar la nau al Polígon Industrial de Fonollar situat al 
terme de Sant Boi de Llobregat. 

Magatzem Zona de mecanitzat 

Zona de xapa Zona d’oficines i descans 
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Figura 8-2. Distribució de les naus del Polígon Industrial de Fonollar. 

Aquest polígon es troba situat al sud-oest del municipi de Sant Boi de Llobregat, a uns 
minuts de la carretera C-32. Gaudeix d’unes comunicacions i una situació privilegiada que 
afavoreix el desenvolupament de qualsevol activitat industrial o comercial. Les distàncies al 
Polígon Industrial de Fonollar són: a Barcelona 13,8 Km, a l’aeroport 8,6 km, a la C-32 1,5 
km i al port 14 km. 
 

                               

Figura 8-3. Situació geogràfica, comunicacions i plànol de carrers del Polígon Industrial de Fonollar. 

Disposa tant de naus en venda o de lloguer. Aquestes naus disposen de planta baixa i de 
planta pis. El conjunt industrial disposa d’espais exteriors comunitaris propis per aparcament. 
Les alçades lliures interiors van des de 6 fins a 13 m. Les superfícies disponibles en dit 
polígon ronden al voltant de 800 m2 fins a 2000 m2 comptant planta baixa i planta pis. 

La nau que s’ha escollit és la n.7, que té una planta baixa d’aproximadament 1500 m2. 

En el mateix polígon industrial es troben una gran varietat d’empreses de diferents sectors 
com són: metal·lúrgia, química, construcció, alimentació, material elèctric, arts gràfiques, 
entre d’altres. 
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9. Estudi de viabilitat econòmica 

En aquest apartat es realitza un estudi econòmic per tal de veure si el projecte en qüestió és 
viable. Per tal de realitzar dit estudi econòmic cal tenir en compte els costos generats en la 
fabricació del reductor i també el preu de venda del conjunt. Es considera que l’horitzó de 
venda és a 5 anys.  

Existeixen diferents mètodes de valoració d’inversions. En el present projecte s’utilitza el 
mètode del Valor Actualitzat Net (VAN), de la Taxa de Rendibilitat Interna (TIR) i el del Pay-
Back.   

S’utilitzen aquests mètodes ja que són complementaris entre ells, cadascun d’ells aclareix un 
aspecte diferent del problema. Utilitzats simultàniament, poden donar una visió més completa 
de la inversió. 

L’estudi de despeses es detalla en l’annex I. En aquest annex es troben detallats tots els 
costos fixes i variables que entren dins de la fabricació del reductor. 

Pel que fa als ingressos, s’ha pactat amb el client un preu de venta del reductor de 400 
€/reductor, i sabent que la fabricació anual de reductors és de 70.000 unitats/any, els 
ingressos generats són de 28.000.000 €/any. 

El cost total d’un conjunt és de 344 €, això implica que el preu de venda del producte es 
pugui fixar a 400 €, un preu prou raonable tenint en compte que una cadira de rodes elèctrica 
costa entre 3000 ÷ 6000 € i una cadira de rodes de propulsió manual costa entre 500 ÷ 1500 
€. 

9.1. Anàlisi de viabilitat econòmica 

A continuació es procedeix a calcular el valor dels següents indicadors: VAN, TIR i Pay-back. 

Per tal de realitzar l’anàlisi de viabilitat econòmica serà necessari calcular els moviments de 
fons anuals. En els moviments de fons anuals es tenen en compte els ingressos anuals 
previstos així com els costos fixes i variables i els impostos a pagar.  Així doncs el flux de 
caixa es calcula de la següent manera: 

Marge operatiu brut (BBAIT) 
+ ingressos 
- despeses 
Beneficis abans d’impostos (BAIT) 
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BBAIT 
- amortització 
Benefici net (BDT) 
BAIT 
- impostos, el 30% sobre el BAIT (no PYME) 
Flux de caixa 
BDT 
+ amortitzacions 

Per a calcular posteriorment els indicadors econòmics prèviament citats, cal tenir en compte 
els següents fluxos de caixa calculats. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Horitzó 0 1 2 3 4 5 

Inversió inicial -10.565.871     
Ingressos  28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000
Costos fixes   -728.020 -728.020 -728.020 -728.020 -728.020
Costos 
variables  

 -21.792.518 -21.792.518 -21.792.518 -21.792.518 -21.792.518

BAAIT  5.479.461 5.479.461 5.479.461 5.479.461 5.479.461
Amortització   -476.457 -476.457 -476.457 -476.457 -476.457
BAIT  5.003.004 5.003.004 5.003.004 5.003.004 5.003.004
Impostos 
30% 

 -1.500.901 -1.500.901 -1.500.901 -1.500.901 -1.500.901

BDT  3.502.103 3.502.103 3.502.103 3.502.103 3.502.103
Amortització  476.457 476.457 476.457 476.457 476.457
Flux de caixa  3.978.560 3.978.560 3.978.560 3.978.560 3.978.560 

Taula 9-1. Resum dels fluxos de caixa. 

9.1.1. Valor Actualitzat Net 

Es tracta de la suma de tots els valors actualitzats de tots els fluxos nets de caixa esperats 
del projecte, descomptant el valor de la inversió inicial. Dona una idea de la rendibilitat del 
projecte. 

La única dificultat en trobar el VAN consisteix en fixar el valor per la taxa d’interès, existint 
diferents alternatives. Aquesta taxa d’interès es fixa en el 3%. 

Aquest mètode té l’avantatge d’homogeneïtzar els fluxos nets de caixa a un mateix moment 
(temps 0) redueix a una unitat comú les quantitats de diners generats (o aportades) en 
moments de temps diferents. A més a més, admet introduir en els càlculs, fluxos de signe 
positius i negatius (entrades i sortides de diners) en els diferents moments de l’horitzó 
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temporal de la inversió, sense que per això es distorsioni el significat del resultat final com pot 
passar amb la TIR. 

El punt dèbil d’aquest mètode és la taxa d’actualització utilitzada per a descomptar el diner 
(sempre discutible). Tanmateix, a efectes “d’homogeneïtzació”, la taxa d’interès escollida farà 
la seva funció indistintament de quin hagi estat el criteri per a fixar-la. 

Així doncs, la fórmula amb la que es calcularà el VAN és la següent: 

∑
= +

+−=
N

n
n

n

i
QI VAN

1
0 1

 

On, 

I0: inversió inicial 
Qn: moviments de fons anuals 
N: horitzó de l’estudi, que es fixarà en 10 anys 
i: taxa d’interès, que es fixarà en un 3% 

Així doncs, aplicant la fórmula anterior s’obté un VAN de 7.654.770 €. 

9.1.2. Taxa de Rendibilitat Interna 

Es tracta de la taxa d’interès que fa que el VAN sigui zero. Aquest mètode considera que una 
inversió és aconsellable si la TIR resultant es igual o superior a la taxa exigida per l’inversor, i 
entre varies alternatives, la més convenient serà aquella que ofereixi un TIR major. 

Les crítiques d’aquest mètodes rauen en la inconsistència matemàtica de la TIR, ja que en 
un projecte d’inversió s’han d’efectuar altres desemborsaments a més a més de la inversió 
inicial, durant la vida útil del mateix, ja sigui degut a pèrdues del projecte o noves inversions 
addicionals. 

La TIR és un indicador de rendibilitat relativa del projecte, per la qual cosa quan es fa una 
comparació de taxes de rendibilitat interna de dos projectes no té en compte la possible 
diferència en les dimensions dels mateixos. Una gran inversió amb una TIR baixa pot tenir un 
VAN superior a un projecte amb una inversió petita amb una TIR elevada. 

Així doncs, la fórmula amb la que es calcularà el TIR és la següent: 
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Així doncs, el valor del TIR és de 25,62 %. Si es compara amb el valor del cost dels diners, 
d’un 3% es pot observar que és superior a aquest i per tant es recomana fer la inversió. 

9.1.3. Període de Retorn o Pay-Back 

Es tracta del període de temps o el número d’anys que necessita una inversió per a que el 
Valor Actualitzat Net dels fluxos nets de caixa, s’igualin al capital invertit.  

El càlcul del període de retorn, aporta una certa informació addicional o complementària per 
valorar el risc de les inversions quan és especialment difícil predir la taxa de depreciació de 
la inversió, cosa que per altra banda és bastant freqüent. 

Any 0 1 2 3 4 5 
Flux de caixa [€] -10.565.871 3.978.560 3.978.560 3.978.560 3.978.560 3.978.560 
Flux acumulat  [€] -10.565.871 -6.587.311 -2.608.750 1.369.809 5.348.370 9.326.930 

Taula 9-2. Resum dels fluxs de caixa acumulats. 

Així doncs, es pot observar en la taula on s’exposen els fluxos de caixa que la inversió 
comença a donar beneficis als 32 mesos (2 anys i 8 mesos) després d’haver realitzat la 
inversió inicial. Es considera que és un període de retorn de la inversió satisfactori. 
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10. Impacte ambiental i seguretat en el treball 

Actualment, el respecte cap al medi ambient és un factor molt important que s’ha de tenir en 
compte a l’hora de realitzar qualsevol activitat que pugui afectar al medi. Per aquest motiu, 
cal realitzar, una petit estudi d’impacte ambiental sobre l’activitat que s’ha de dur a terme. 
Tanmateix, es deixa fora de l’abast d’aquest projecte realitzar un EIA (Estudi d’Impacte 
Ambiental) ja que no és el tema principal.   

Degut a que la nau es lloga totalment equipada i amb tots els serveis es considera que 
només s’haurà de realitzar l’estudi de les fases d’explotació i utilització. En cas de tancar la 
fàbrica només s’hauria de desmantellar les màquines i vendre-les al mercat d’ocasió.  

10.1. Filosofia mediambiental de l’empresa 

L’empresa tindrà en tot moment respecte i cura del medi ambient. Es controlaran les 
emissions, consums de recursos naturals i energètics per tal de ser el més eficients i generar 
el mínim impacte a l’entorn, sempre mantenint la qualitat del producte. 

Es gestionaran els residus de manera que se seguirà la política del reciclatge i de la recollida 
selectiva, és a dir, els productes de rebuig se separaran depenent del seu origen. Una 
empresa gestora subcontractada serà l’encarregada de la recollida dels rebuigs i del 
reciclatge. 

L’empresa exigirà als seus subministradors que compleixin la normativa vigent per garantir la 
cura del medi ambient. Els encarregats del taller supervisaran que es compleixin les 
normatives mediambientals dins la planta, implicant i conscienciant als treballadors. 

Els objectius mediambientals formaran part de la planificació anual de l’empresa i seran 
controlats i avaluats periòdicament per garantir el seu compliment. 

10.2. Fase d’explotació i utilització 

En la present fase s’analitzaran els consums, els manteniment, el servei i el funcionament de 
l’activitat. Les mesures correctores que es proposin hauran de minimitzar els impactes 
ambientals produïts. Així doncs, s’hauran de tenir en compte la següent llista de 
consideracions ambientals. 

 Determinar el consum de recursos en la seva utilització i en el seu manteniment 
(aigua, energia, gas, olis, etc..) 
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 Determinar la generació dels corrents residuals i el seu destí (gasos d’escapament, 
aigües residuals, residus, sorolls, etc.) 

 Determinar l’afecció a la població (sorolls, riscos) 
 Minimitzar els residus.  
 Estalvi energètic i elecció de fonts d’energia respectuoses amb el medi ambient.  
 Gestionar i estalviar d’energia en el transport tant de matèria prima com de producte 

acabat.  
 Controlar i disminuir del soroll provocat per la fàbrica dins i fora d’ella; segons la 

norma UNE-EN ISO 14001: 1996 ha de ser inferior a 65dB a la distància d’un metre 
en qualsevol direcció. Cal que els escapaments dels circuïts d’aire comprimit duguin 
silenciador.  

Tots els temes de residus generats i com gestionar-los es pot trobar a l’annex N. Val a dir 
que des d’un primer moment, l’empresa subcontractarà una empresa gestora de residus per 
tal de minimitzar l’impacte ambiental. 

Tot i això, s’hauran de tenir controlats els residus dins la planta. Els residus 
s’emmagatzemaran en contenidors situats als costats de les màquines. Quan els contenidors 
estiguin plens, el treballador tindrà la obligació d’avisar a l’encarregat del taller, el qual 
gestionarà aquests residus dins la planta abocant-los a contenidors generals aportats per 
l’empresa gestora.  

L’encarregat del taller, entre d’altres tasques, haurà de tenir cura dels següents aspectes: 

 Controlar el nivell dels contenidors generals. 
 Quan els contenidors generals arribin al 85% de la seva capacitat, caldrà que avisi a 

l’empresa gestora subcontractada per a que els buidin. 
 Actualitzar el registre de recollida dels residus. 

10.3. Residus generats  

Els residus que es produeixen durant el procés productiu són fluids de tall (fluid de tall i olis), 
ferritja de diferents materials metàl·lics, greixos de les màquines, cartró i papers, plàstics i 
deixalles en general. 

Els fluids de tall (lubricants i olis) es recullen en els dipòsits que incorporen les mateixes 
màquines fins que es canvien. En el moment del canvi es dipositen en bidons que quan 
estiguin plens es tancaran i precintaran ja que són altament perillosos i inflamables. Cal 
evitar el contacte d’aquests fluids amb aigua, ja que són altament contaminants. Val a dir que 
les taladrines es fan malbé molt més ràpidament que els olis, els quals duren anys; per tant, 
els bidons de taladrina s’hauran de canviar més sovint que no pas els d’oli. 
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La ferritja, tal i com ja s’ha comentat anteriorment, es dipositarà en contenidors situats al 
costat de cada màquina i quan aquests estiguin plens es buidaran al contenidor general 
adequat segons el material. Tots aquests residus es troben explicats amb més detall a 
l’annex N. 

10.4. Seguretat en el treball 

10.4.1. Condicions d’entorn 

Com a llocs de treball que és, l’empresa de fabricació i muntatge del canvi de marxes de 
dues velocitats, ha de mantenir-se en unes condicions d’ordre i de neteja apropiades i 
complir les prescripcions sobre la temperatura, humitat, ventilació, il·luminació i soroll 
establertes en els Reals Decrets sobre llocs de treball, soroll i senyalització. 

L’exposició dels treballadors a les condicions ambientals dels tallers de fabricació no ha de 
suposar un risc per a la seva seguretat i salut, ni ha de ser una font d’incomoditat o molèstia, 
evitant. De la mateixa manera, l’aïllament tèrmic dels locals tancats ha d’adequar-se  a les 
condicions climàtiques pròpies del lloc. 

La il·luminació ha d’adaptar-se a l’activitat que es realitza en el taller, tenint en compte: els 
riscs per a la seguretat dels treballadors, dependents de les condicions de visibilitat i les 
exigències visuals de les feines desenvolupades. 

La distribució dels nivells d’il·luminació ha de ser uniforme, evitant variacions brusques de 
luminància dins la zona de treball i entre aqueta i els seus voltants. De la mateix manera, 
s’han d’evitar enlluernaments. L’enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat s’ha 
d’instal·lar en els llocs en els que un fallo del enllumenat normal suposi un risc per la 
seguretat dels treballadors. 

Els nivells de soroll en la planta ha de complir la legislació vigent sobre la protecció de la 
salut i la seguretat dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’explosió i el soroll. 
Segons aquesta llei, els sorolls s’han d’eliminar o bé reduir el nivell el màxim possible. 

Prenent com a base l’avaluació de riscs, s’establirà un programa de mesures tècniques i 
d’organització que haurà d’integrar-se n la planificació de l’activitat preventiva de l’empresa, 
amb el fi de reduir l’exposició al soroll. Els llocs de treball en els que s’arribi a nivells de soroll 
superiors als d’exposició s’hauran de senyalitzar degudament. 

Informació més detallada sobre aquest punt es troba a l’annex O. 
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Conclusions 

En aquest projecte s’ha dissenyat el procés de fabricació d’un reductor de dues velocitats 
aplicable a cadires de rodes de propulsió manual, sempre respectant el disseny de les peces 
i la qualitat indicada en els plànols. 

S’han realitzat els fulls ruta i els fulls de fase on s’hi pot trobar el procés de fabricació que es 
segueix per a cada peça, així com les eines i útils de subjecció emprats i les verificacions a 
realitzar. La verificació de les peces es regeix per la filosofia de l’autocontrol, guanyant així 
en qualitat i minimitzant els temps de verificació. A més a més, per a peces crítiques es 
disposa d’una secció de metrologia per a fer un anàlisi més exhaustiu de les mateixes. 

A més, s’han calculat els recursos necessaris de personal, material, nombre i tipus de 
màquines i terreny necessari per a la fabricació dels conjunts. 

D'altra banda, s'ha dissenyat la implantació de la planta de fabricació, tenint en compte que 
la distribució en planta intenta optimitzar l’espai així com dels recursos necessaris per dur a 
terme el canvi de marxes. S’ha imposat que les màquines treballin en una ocupació del 80% i 
evitant el màxim possible els creuaments i refluxos de materials dins la planta. 

És important observar que un 97% dels costos del conjunt són variables. Aquest fet és 
important ja que el conjunt no augmentarà de preu degut als costos fixes equivalents. Aquest 
fet s’aconsegueix escollint la maquinària necessària i adequada per al producte en qüestió 
així com realitzant una distribució òptima de la planta i aprofitant al màxim els recursos 
disponibles. 

En l’estudi econòmic s’observa que és recomanable fer la inversió, ja que els valors obtinguts 
del càlcul dels indicadors econòmics així ho corroboren. S’observa que al cap de 5 anys es 
tenen uns beneficis del 173,55 % sobre el capital invertit.  Finalment cal remarcar que tal i 
com s’ha corroborat en l’estudi econòmic, el projecte és rendible i es recomana fer la 
inversió. 





Disseny del procés de fabricació d’un reductor aplicable a cadires de rodes manuals Pàg. 97 

 

Agraïments 

Agraeixo en primer lloc, a la meva tutora de projecte Irene Buj per la seva excel·lent 
tutorització i per animar-me a tirar endavant i prosseguir la tasca tan amb paraules 
engrescadores com amb l’ajut inestimable del seu saber bon fer. 

A Ramón Casado i Manolo Blanco per posar a les meves mans els mitjans tècnics 
necessaris per a la realització del present projecte. 
 
A tot el col·lectiu de la Fundació CIM, gràcies per la vostra infinita paciència i receptivitat. 

A la meva família i a l’Andreu, que amb la seva paciència han aconseguit que el treball es fes 
realitat. Sempre tenint a punt les paraules adients, animant-me a seguir endavant i estant al 
meu costat cada dia, tant en els moments més alegres com en els més feixucs. 

A tots, us reitero el meu agraïment, perquè sense la vostra col·laboració tot el que heu llegit 
no hauria estat possible.  





Disseny del procés de fabricació d’un reductor aplicable a cadires de rodes manuals Pàg. 99 

 

Bibliografia 

Referències bibliogràfiques 

[1] FERNÁNDEZ PARENT, MARTA. Disseny d’una reductora aplicable a cadires de rodes 
manuals enfocada a la fabricació seriada. Barcelona: 2004. 

[2] INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA, Problemática de los usuarios de sillas 
de ruedas en España. Valencia: publicaciones IBV,1998. 

[3] SARTORIUS Werkzeuge Utiltall. Catàleg d’eines 2008. Barcelona: 2007. 

[4] AMES. Piezas Mecánicas Sinterizadas. Barcelona: 2008. 

[5] SOLÀ MOLERA, PERE. 33 Recubrimientos de los metales. Editorial Alfaomega: 2000.  

[6] COMPANYS, R.; COROMINAS, A. Organización de la producción. 6-Distribución en 
planta. Barcelona: Colección Aula ETSEIB, Ediciones UPC, 1995. 

[7] MIGUÉLEZ GARRIDO, Mª HENAR; LUIS CANTERO, JOSE; CANTELI, JOSE 
ANTONIO; FILIPPONE, JOSE GUILLERMO. Problemas resueltos de tecnologías de 
fabricación. Conformado por deformación plástica. Ediciones Paraninfo, 2005. 

[8] COCA REBOLLERO, PEDRO; ROSIQUE JIMÉNEZ, JUAN. Tecnología mecánica y 
macrotécnia. Ediciones Prámide, S.A. (2002) 

POLÍGON INDUSTRIAL FONOLLAR. Naus de lloguer. 

[http://www.e-proinmo.com/fonollar/catala/, 30 Desembre 2008] 

TRACTAMENTS TÈRMICS BADIA. Tractaments tèrmics. 

[http://www.ttbadia.com, 30 Març 2008] 

ANDERSON TOOL & ENGINEERING. Informació sobre la tècnica del brotxat. 

[http://www.ateinc.com/astroBroach/WhyBroach.html, 25 Març 2008] 

INFOMECANICA. Tall làser. 

[http://www.infomecánica.com, 20 Febrer 2008 ] 



Pàg. 100  Memòria 

 

UNIVERSITAT DE BUENOS AIRES. Toleràncies geomètriques. 

[www.fi.uba.ar] 

FECSA-ENDESA. Tarifació elèctrica. 

[http://endesa.es, 2 Novembre 2008] 

UNIVERSITAT DE OVIEDO. Acotació de plànols. 

[www.aegi.euitig.uniovi.es, 2 Febrer 2008] 

TRACTAMENTS SUPERFICIALS CATALUNYA. Tractament superficial Arcor. 

[www.tscatalunya.com, 6 Març 2008] 

Bibliografia complementària 

SIERRA ALCOLEA, CAYETANO; COSTA HERRERO, LLUÍS; BUJ CORRAL, IRENE; 
VIVANCOS CALVET, JOAN. Tecnologies de fabricació II, Fabricación de piezas de 
forja. ETSEIB-CPDA, Octubre 2005. 

Formación profesional y cultura técnica Industria/Metalmecánica: máquinas herramienta 
1, rectificado. Editorial Gustavo Gili, S.A. 

MARTÍNEZ COSTA, CARME. Administració d’empreses. Problemes Resolts. Edicions 
UPC, 1998. 

CHEVALIER, A. Dibujo Industrial. Editorial LIMUSA, S.A. de C.V. México, 1992. 

VIVANCOS CALVET, JOAN. Tecnologies de fabricació I, Procesos de mecanizado. 
ETSEIB-CPDA, Febrer 2006. 

VIVANCOS CALVET, JOAN. Tecnologies de fabricació I, Problemas de procesos de 
mecanizado. ETSEIB-CPDA, Febrer 2006. 

SIERRA ALCOLEA, CAYETANO; COSTA HERRERO, LLUÍS; BUJ CORRAL, IRENE; 
VIVANCOS CALVET, JOAN. Tecnologies de fabricació II, Fabricación de piezas por 
fundición. ETSEIB-CPDA, Setembre 2005. 

 


