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Resum 

L’objecte d’aquest Projecte Final de Carrera és una màquina de llançar plats per a la 

pràctica del tir. És a dir, és un equipament lúdic. 

Aquest estudi s’ha tractat des d’una òptica del disseny de màquines, on s’ha procurat posar 

atenció principalment a: 

 Determinació acurada de la sol·licitació de la màquina: a partir de les equacions del 

moviment s’ha elaborat un model per descriure com funciona l’òrgan principal d’impulsió 

del plat 

 S’han calculat i redissenyat els elements principals dels òrgans d’impulsió i de recàrrega 

 S’han avaluat alternatives de disseny de diferents fabricants 

És important remarcar que s’ha tingut accés a unes instal·lacions de tir properes a 

Barcelona que han aportat: 

 Comprovar in situ el funcionament de les màquines 

 Disposen de dos models de fabricants diferents 

... i això ha contribuït a entendre amb més detall diferents solucions de disseny. 

S’ha incorporat també les referències del reglament oficial de tir que delimiten com han de 

ser les instal·lacions de tir i quina mena de prestacions o característiques han de tenir 

aquestes màquines. 
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1 Introducció 

1.1 Funció de la màquina 

L’objecte d’aquest Projecte Final de Carrera (d’ara en endavant PFC) és una màquina de 

llançar plats per a la pràctica del tir. 

Aquest aparell és capaç de disparar un projectil no autopropulsat anomenat plat. Un cop el 

plat és llançat, aquest realitza un vol i té la funció de ser l’objectiu per a un tirador que, amb 

una arma de foc, pretén abatre’l o trencar-lo. En conjunt es tracta d’una pràctica lúdica i/o 

esportiva. 

És evident que l’evolució de les armes en general ha respost sempre a una necessitat militar 

o de defensa. Igualment cert és que cal desdoblar-ne i desvincular-ne una branca paral·lela 

que representaria l’equipament per al tir. Només n’hi ha hagut una escletxa, i és la  caça. Si 

bé en un temps passat aquesta incorria en una necessitat, avui dia pot considerar-se 

abastament una altra pràctica lúdica, i que no té res a veure amb el tir. 

1.2 Estudi de mercat 

A continuació (Taula 1.1) es llisten els principals fabricants de màquines de llançar plats, i 

dels quals se n’ha consultat l’oferta de productes: 

Fabricant País 

MATTARELLI IT 
FAB IT 
ROSSINI IT 
SERENA IT 
LAPORTE FR 
SPIETH DE 
DEINKEN DE 
BOWMAN GB 
PROMATIC GB 
JOHN BIDWELL AUTO SPORTER CLAY TRAPS GB 
GMV SUPER STAR SE 
BEOMAT SE 
NASTA FI 
DUE//MATIC DK 
MAKSAN SHOOTING TR 
MEC US 
ATLAS US 
LINCOLN TRAPS US 
PAT-TRAP US 

Taula 1.1 
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De màquines de llançar plats n’hi ha de diversos tipus. Una classificació bàsica podria 

incloure: 

 Atenent a la translació de la màquina: 

 Portàtils o bé amb rodes, pensades per a una pràctica itinerant 

 Preparades per a un ancoratge fix, en instal·lacions permanents 

 Atenent a l’operació de la màquina: 

 De recàrrega manual, habitualment sense sistema d’abastiment de plats 

 De recàrrega automàtica 

 Atenent a l’accionament de l’orientació del llançament: 

 Orientació prefixada manualment 

 Orientació variable mitjançant actuadors 

 Atenent a l’orientació del llançament: 

 Horitzontal (eix del plat perpendicular al terra) 

 Vertical (eix del plat paral·lel al terra), per a plats que van rodant pel terra simulant 

per exemple llebres 

 Atenent al nombre de plats llançats simultàniament: 

 Un 

 Dos 

El programa olímpic del tir esportiu (actualitzat des dels Jocs Olímpics de Pequín 2008) 

consta de 15 esdeveniments diferents (9 de masculins i 6 de femenins), en tres disciplines: 

 5 esdeveniments de tir amb carabines 

 5 esdeveniments de tir amb pistola 

 5 esdeveniments de tir al plat, als quals va orientat la màquina d’aquest PFC 

Les proves de tir al plat es divideixen en les següents modalitats: 

 Fossat: hi ha 5 estaciones de tir i 15 màquines 

 Fossat doble: hi ha 5 estaciones de tir i 15 màquines que fan llançaments dobles 

 Skeet: hi ha 8 estacions de tir i 2 màquines 

Donat que hi ha un interès creixent pel tir com a esport olímpic la màquina objecte d’aquest 

PFC serà una màquina de llançar plats per al tir olímpic, i, concretament, vàlida per a les 

modalitats de fossat i fossat doble. 
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Cal afegir també que la diferència entre una màquina per a fossat i una per a skeet és 

realment mínima ja que el que canvia és: 

 Distància del llançament: és una paràmetre variable en ambdós models, és a dir que 

ajustant la tensió qualsevol dels dos models seria vàlid. 

 La distància lliure entre la màquina i el sostre de la instal·lació: això fa que les màquines 

per a fossat no puguin tenir un magatzem de plats tan alt com les màquines per a skeet. 

En qualsevol cas, el magatzem de plats podria ser un element intercanviable donat que 

no afecta al disseny general de funcionament de la màquina. 

Tot i això, i per tal de ser concrets en la definició de les prestacions de la màquina, el PFC 

es centrarà en una màquina de tirar plats per a les modalitats de fossat i fossat doble. 

A Espanya hi ha el nombre següent de clubs de tir [1]: 

Comunitat Núm. de clubs 

Andalusia ? 
Astúries 18 
Canàries ? 
Castella-Lleó 21 
Catalunya 58 
Extremadura ? 
Madrid 6 
Múrcia 7 
La Rioja 1 
País Basc ? 
Aragó 13 
Illes Balears 9 
Cantàbria 0 
Castella-La Manxa ? 
Ceuta 0 
Galícia ? 
Melilla 0 
Navarra ? 
València ? 

Total (Espanya) 211 
Taula 1.2 

Si s’assumeix com a hipòtesi de treball que cada club de tir té una pista de fossat universal1 

(5 màquines) i una de fossat olímpic (15 màquines), aleshores resultaria que a Espanya hi 

ha al voltant de 4220 màquines. 

                                                
1
 La modalitat de fossat universal no és olímpica, però les màquines d’aquesta disciplina són 

compatibles amb les de fossat (olímpic). 
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L’empresa d’aquest PFC assumirà l’objectiu d’entrar al mercat espanyol per a cobrir la 

renovació anual de la maquinària existent compartint una quota de mercat igual als 

fabricants europeus més anomenats (MATTARELLI, LAPORTE, SPIETH). La producció més 

a llarg termini no està planificada i dependrà dels resultats obtinguts. La vida útil comptable 

d’aquest tipus de maquinària és de 15 anys, però assumirem que la real es situa al voltant 

dels 25 anys. 

4220 𝑚à𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠
1

25
0,25 ≅ 𝟒𝟐 𝒎à𝒒𝒖𝒊𝒏𝒆𝒔 

Eq. 1.1 

Així, doncs, l’Eq. 1.1 determina una producció total de 42 màquines de llançar plats. 
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2 Objecte del projecte 

2.1 Definició 

Tal i com s’avançava a l’apartat 1.2 l’objecte d’aquest PFC és una màquina de llançar plats 

per al tir olímpic, vàlida per a les modalitats de fossat. Tot i que la modalitat fossat universal 

no és olímpica, la màquina també en seria compatible. 

Així, doncs, es tracta d’una màquina amb les següents característiques bàsiques: 

1. Preparada per a un ancoratge fix, en instal·lacions permanents (no és portàtil) 

2. De recàrrega automàtica 

3. Amb un sistema d’abastiment de plats amb autonomia suficient per a no interrompre les 

tandes de tir 

4. L’orientació del llançament és ajustable manualment, tot i que està pensada per a deixar-

la prefixada com a part de l’ajust de la instal·lació 

5. De manera semblant, l’energia del llançament és ajustable manualment, tot i que està 

pensada per a deixar-la prefixada com a part de l’ajust de la instal·lació 

6. Un sol plat projectat per cada llançament 

Les prestacions venen determinades pels reglaments tècnics oficials vigents. A continuació 

se n’exposen les seccions més relacionades. 

2.1.1 Plats 

Les especificacions generals dels plats són [2]: 

 

Figura 2.1 
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Pes 105g ± 5g 
Diàmetre base (B) 110mm ± 1mm 
Diàmetre de l’anell de gir (C) 95mm ÷ 98mm 
Alçada total (D) 25mm ÷ 26mm 
Alçada de la base (E) 11mm ± 1mm 
Alçada de l’anell de gir (F) 7mm ± 1mm 
Alçada sobresortint (G) 8mm ± 1mm 
Alçada de la base i l’anell de gir (H) 18mm ± 1mm 

Taula 2.1 

La raó de la part superior sobresortint (G) del plat és la de proporcionar un millor disseny 

aerodinàmic i estabilitat de vol. 

Els plats han de poder resistir la força de la màquina al ser llançats a una distància de 80m, i 

ser trencats fàcilment amb els cartutxos normalitzats per la Federació Internacional de Tir 

Esportiu per al fossat i el skeet, dins les distàncies reglamentàries de tir. 

2.1.2 Fossats 

La secció de la galeria de les màquines en les modalitats de fossat i fossat doble és [3]: 

 

Figura 2.2 

A l’annex A s’inclou la normativa per a les galeries i instal·lacions de tir. 
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2.1.3 Distàncies, angles i elevacions a la modalitat de fossat 

Segons el reglament tècnic [4] cada plat ha de ser llançat d’acord amb els esquemes de 

configuració dels fossats (veure annex B), i això representa, en general, estar dins els límits 

següents: 

 Elevació a 10m: 1,5m ÷ 3m amb una tolerància de ±0,15m 

 Direcció: màxim 45° a l’esquerra o a la dreta 

 Distància (mesurat des de la part frontal del forat del fossat): 76m ± 1m 

 

Figura 2.3 

Individualment, cada màquina s’ha de configurar segons el procediment següent: 

1. Ajustar la direcció a 0° (llançament cap endavant) 

2. Mesurar l’elevació 10m més endavant de la part frontal del forat del fossat 

3. Ajustar la tensió de la molla i l’ajust vertical per a obtenir una llançament amb la elevació 

i distància correctes 

4. Ajustar l’angle horitzontal (direcció) 
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2.1.4 Distàncies, angles i elevacions a la modalitat de fossat doble 

Segons el reglament tècnic [5] cada màquina a d’ajustar-se abans de l’inici de la competició 

del dia d’acord amb els paràmetres següents: 

 

Taula 2.2 

 

Figura 2.4 
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2.2 Abast 

El projecte contempla la màquina quant al disseny dels mecanismes principals que originen 

els moviments. Com a punt de partida s’ha fet un estudi detallat de les càrregues a les quals 

han de fer front aquest mecanismes, procurant construir un model determinista mitjançant 

les equacions del moviment. 

Quant a l’equip elèctric el projecte contempla l’estudi de la selecció del motor del mecanisme 

principal de recàrrega. 

El projecte no contempla: 

 El sistema elèctric/electrònic de control de la senyal de disparament del fossat, que 

acciona una o altra màquina en funció de la senyal del tirador 

 L’actuador elèctric lineal (disparador) que allibera el braç 

 El vol del plat (a internet hi ha nombrosa documentació dedicada a la dinàmica de vol 

d’objectes similars (discs), veure annex C) 

 Ni tampoc la resta de components mecànics que no presenten moviment o no estan 

directament relacionats amb els mecanismes principals (llançament del plat, i recàrrega 

del sistema de llançament) 
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3 Disseny 

3.1 Càrregues al llançament del plat 

Durant una tanda de tir de fossat de 6 tiradors, les màquines que més llançaments faran en 

faran 12. I després de cada llançament la màquina roman en repòs ja que el següent 

llançament correspon al grup de màquines següent. Així, doncs, l’estat habitual de la 

màquina és aturada mecànicament, però preparada per a efectuar el següent llançament. 

El règim de funcionament d’un llançament és molt breu. El seu cicle consta de 2 parts 

consecutives ben diferenciades: 

1. Llançament (pròpiament) o impulsió del plat (objecte d’aquest capítol) 

2. Recàrrega, tan del mecanisme impulsor del plat com el posicionament d’un nou plat a la 

posició de sortida (veure apartat 3.8) 

El plat parteix d’una posició de repòs (aturat) i ha de ser projectat en una direcció concreta i 

amb una rotació sobre el seu eix (spin). 

Aquesta rotació contribueix a que el vol del plat sigui més estable i també més llarg, ja que 

juntament amb les rugositats que presenta a la seva part superior n’incrementa la 

sustentació. 

Per aconseguir la geometria d’aquest moviment tots els fabricants de màquines de fossat 

coincideixen en utilitzar un braç giratori. Aquest braç parteix d’una posició de repòs 

juntament amb el plat ubicat pròxim al seu eix de rotació (del braç). Quan la màquina és 

disparada el braç inicia una rotació que impulsa el plat, que es veu afectat per una força 

normal de contacte amb el braç, i una força centrifuga que fa que comenci a recórrer el braç 

cap al seu exterior. Aquesta translació del plat respecte del braç genera la rotació (spin) que 

abans s’introduïa; el plat roda a sobre del braç contactant a través del seu anell de gir. Tots 

els fabricants també coincideixen en afegir una tira de goma solidària al braç i on contacta 

l’anell de gir del plat (que presenta unes rugositats) per tal d’afavorir un contacte sense 

lliscament, i que tota la translació del plat respecte del braç es tradueixi en rotació (spin) del 

mateix. En el moment en què el plat ha recorregut el braç i perd ja el contacte amb el mateix 

té una velocitat lineal composta per les direccions de les forces normal i centrífugues 

rebudes del braç. 
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v

 

Figura 3.1 

Des que el tirador “demana” el plat (i per tant la senyal arriba a la màquina) el plat ha d’estar 

volant amb la major brevetat possible. Realment no hi ha un règim de funcionament 

permanent; la part del cicle de llançament del plat és un règim transitori que ha de ser 

executat molt ràpidament. 

Tal i com s’avançava a l’apartat 2.2, l’estudi del vol del plat no forma part d’aquest PFC. El 

reglament tècnic del tir (veure subapartats 2.1.3 i 2.1.4) tampoc tradueix els requeriments 

d’alçades i distàncies del vol en una estimació directa de la velocitat de sortida del plat; i, fins 

i tot, proposa un mètode indirecte per calibrar les màquines. Així, doncs, donat que es fa 

molt complex calcular de forma determinista la velocitat de sortida del plat, es prendrà com a 

assumpció del PFC el que es publica a [6]: 

𝑣(𝑡 = 𝑡𝑓) ≅ 33 
𝑚

𝑠
 

Eq. 3.1 

Si es calcula un model simplificat de tir parabòlic el resultat de la velocitat de sortida és 

31 m/s, la qual cosa indica que si afegim l’efecte de la resistència de l’aire l’estimació 

anterior sembla raonable. 

A continuació es presenta l’estudi de la cinemàtica del moviment braç-plat. 
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Figura 3.2 

Les equacions del moviment en una base B solidària al braç són les següents: 

{𝑂𝑅𝐺𝑃
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅}𝐵 = {

𝑥
0
0

} 

Eq. 3.2 

{𝑣𝑅(𝐺𝑃)}𝐵 = {
�̇�

�̇�𝑥
0

} 

Eq. 3.3 

{𝑎𝑅(𝐺𝑃)}𝐵 = {
�̈� − �̇�2𝑥

�̈�𝑥 + 2�̇��̇�
0

} 

Eq. 3.4 

Cal remarcar que la posició de GP no té component en la direcció 2, i això maximitza l’ús de 

la geometria proposada per al moviment que es pretén aconseguir. A tal efecte, la superfície 

de contacte del braç està decalada (respecte del seu eix de gir) una distància igual al radi de 

l’anell de gir del plat. 



Pàg. 18 Màquina de llançar plats per al tir olímpic 

 

Quan t=tf la velocitat (en mòdul i direcció) són una restricció. Així, doncs, considerant Eq. 3.1 

i Eq. 3.3 s’obtenen les relacions següents: 

x

1'

1

2'

2

OR

GP

ψ   

v

ψ 

t=tf

 

Figura 3.3 

√�̇�2 + (�̇�𝑥)
2

= 33
𝑚

𝑠
 

Eq. 3.5 

𝜓 − tan−1
�̇�

�̇�𝑥
= 90° 

Eq. 3.6 

A continuació es presenta l’estudi de la dinàmica del moviment braç-plat. S’ha aplicat el 

mètode de les potències virtuals. 

Consideracions: 

 A efectes de la gravetat el pla de llançament té una elevació de 12,5° 

 No hi ha lliscament entre plat i braç 

 Els efectes de l’aire, el lliscament del plat amb la pista de llançament, i d’altres no 

mencionats explícitament es consideren menyspreables a efectes del model que s’està 

elaborant 
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Figura 3.4 

x

1'

1

2'

2

OR

GP

ψ

GB

IB� 

   /rsB α 
 /r 

ψ  

  

xψ 2 
xψ  

mPxψ  

    

mPxψ 2 mBsBψ  
mBsBψ 2 

sBψ 2 

sBψ  

 

Figura 3.5 
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Figura 3.6 

�̇�∗ [−𝑚𝑃�̈� −
𝐼𝑃

𝑟2
�̈� + 𝑚𝑃𝑥�̇�2 + cos 𝜓 𝑚𝑃𝑔 sin 12,5°] = 0 

Eq. 3.7 

�̇�∗[Τ𝑀1→𝐵 − 𝑚𝑃𝑥2�̈� − 𝑚𝐵𝑠𝐵
2�̈� − (𝐼𝐵 + 𝐼𝑃)�̈� − 𝑥 sin 𝜓 𝑚𝑃𝑔 sin 12,5°

+ 𝑠𝐵 sin(𝛼 − 𝜓) 𝑚𝐵𝑔 sin 12,5°] = 0 

Eq. 3.8 

Les equacions del moviment són: 

(−𝑚𝑃 −
𝐼𝑃

𝑟2
) �̈� + 𝑚𝑃𝑥�̇�2 + cos 𝜓 𝑚𝑃𝑔 sin 12,5° = 0 

Eq. 3.9 

Τ𝑀1→𝐵 − (𝑚𝑃𝑥2 + 𝑚𝐵𝑠𝐵
2 + 𝐼𝐵 + 𝐼𝑃)�̈� − 𝑔 sin 12,5° (𝑥 sin 𝜓 𝑚𝑃 − 𝑠𝐵 sin(𝛼 − 𝜓) 𝑚𝐵) = 0 

Eq. 3.10 

3.2 Accionament del braç 

Considerant les característiques del moviment requerit (apartat 3.1) els principals fabricants 

coincideixen en utilitzar un element elàstic (molla) com a font de l’energia del moviment de 

l’accionament del braç. La molla està tensada quan la màquina està carregada, i allibera la 

seva energia durant el llançament. 
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Un motor elèctric no seria una opció recomanada ja que el moviment és molt breu (gran 

acceleració i desacceleració), i s’efectua en menys d’una volta. 

Entre la molla i l’eix del braç hi ha un sistema biela-manovella. L’esquema sinàptic del 

mecanisme és el següent: 

x0

1' 1

2'

2

Ψ0=0° 

5° 

 

Figura 3.7 

x

1'

1

2'

2

ψ 

 

Figura 3.8 
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xf

1'

1

2'

2

ψf 

 

Figura 3.9 

Es consideraran els factors de disseny següents: 

 La molla té un comportament elàstic proporcional (lineal) al desplaçament δ: Fk=kδ 

 Quan el braç està en posició inicial (�0=0°) la manovella està avançada 5° respecte de la 

posició d’equilibri estàtic del mecanisme (veure Figura 3.7), per tal d’afavorir l’inici del 

moviment (i en el sentit correcte) quan el disparador allibera el braç 

 Quan el mecanisme biela-manovella està en el seu punt mort superior �=180°-5° 

(desplaçament màxim de la molla) aquesta mantindrà una compressió equivalent 

a 15mm de desplaçament 

 Per tal que la molla no quedi completament destensada i pugui perdre l’enllaç amb el 

mecanisme 

 Per tal de donar un cert marge d’ajust al mecanisme de reglatge manual (de 

precàrrega de la molla) 

Per tal de no complicar excessivament el tractament algebraic es considerarà que l’efecte de 

mM2 (i IM2) sobre la dinàmica del mecanisme biela-manovella són menyspreables i només 

afectarien els resultats en un ordre de magnitud inferior. En aquestes condicions l’aplicació 

del mètode de les potències virtuals dóna el següent. 
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1'

1

2'

2

ψ 

lM1, mM1, IM1

lM2, mM2, IM2

sM1
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PM2
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Figura 3.10 
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Figura 3.11 
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Figura 3.12 

La posició de la molla en funció de la variable de moviment del mecanisme és, expressada 

en la base B’: 

{𝑂𝑅𝑃𝑀2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅}𝐵′ = {

0

𝑙𝑀1 cos(𝜓 + 5°) − 𝑙𝑀2 cos (sin−1 (
𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜓 + 5°)))

0

} 

Eq. 3.11 

Així, doncs, el desplaçament resulta en: 

𝛿(𝜓) = 𝑙𝑀1 + 𝑙𝑀2 + 𝛿(𝜓 = 175°) + 𝑙𝑀1 cos(𝜓 + 5°) − 𝑙𝑀2 cos (sin−1 (
𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜓 + 5°))) 

Eq. 3.12 

�̇�∗ [𝐾𝑎 (𝑙𝑀1 + 𝑙𝑀2 + 𝛿(𝜓

= 175°) + 𝑙𝑀1 cos(𝜓 + 5°)

− 𝑙𝑀2 cos (sin−1 (
𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜓 + 5°)))) cos (sin−1 (

𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜓 + 5°))) sin (𝜓 + 5°

− sin−1 (
𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜓 + 5°))) − 𝑚𝑀1𝑠𝑀1

2�̈� − 𝐼𝑀1�̈�

− 𝑚𝑀1𝑠𝑀1 cos(𝜓 + 5°) 𝑔 sin 12,5° − Τ𝐵→𝑀1] = 0 

Eq. 3.13 
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L’equació dinàmica de l’accionament del braç (molla-biela-manovella) és: 

𝐾𝑎 (𝑙𝑀1 + 𝑙𝑀2 + 𝛿(𝜓

= 175°) + 𝑙𝑀1 cos(𝜓 + 5°)

− 𝑙𝑀2 cos (sin−1 (
𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜓 + 5°)))) cos (sin−1 (

𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜓 + 5°))) sin (𝜓 + 5°

− sin−1 (
𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜓 + 5°))) − (𝑚𝑀1𝑠𝑀1

2 + 𝐼𝑀1)�̈�

− 𝑚𝑀1𝑠𝑀1 cos(𝜓 + 5°) 𝑔 sin 12,5° = Τ𝐵→𝑀1 

Eq. 3.14 

Substituint aquesta expressió anterior del Τ(�) a Eq. 3.10 ja es poden resoldre les equacions 

del moviment (Eq. 3.9 i Eq. 3.10). 

Si es prenen les constants de disseny següents: 

Ψ0 0° 

xf 415mm 
mP 105g 
r 48,25mm 
IP 1,9639·10-4kgm2 

mB 1,3787kg 
sB 171,06mm 
α 22,122° 
IB 6,2973·10-2kgm2 

mM1 0,1065kg 
lM1 42,5mm 
sM1 14,2mm 
IM1 3,9089·10-4kgm2 
mM2 (no aplica) 
lM2 77,5mm 
IM2 (no aplica) 

δ(�=175°) 15mm 
Taula 3.1 

… la solució numèrica (amb Δt=0,0001s) dóna els resultats següents (resum): 

x0 235mm 
Ka 4025N/m 

Taula 3.2 
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t 
[s] 

ψ̈ 
[rad/s2] 

ψ̇ 
[rad/s] 

ψ 
[rad] 

ẍ 
[m/s2] 

ẋ 
[m/s] 

x 
[m] 

v 
[m/s] 

Dir.2 
[°] 

Τ 
[Nm] 

ψ 
[°] 

0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,235 0,0 -90,0 15,8 0,0 

0,01 159 1,5 0,01 1 0,0 0,235 0,4 -91,6 17,2 0,4 

0,02 198 3,3 0,03 3 0,0 0,235 0,8 -90,6 21,5 1,8 

0,03 269 5,6 0,08 5 0,1 0,236 1,3 -88,7 29,4 4,3 

0,04 385 8,8 0,15 11 0,1 0,237 2,1 -85,7 42,2 8,4 

0,05 560 13,5 0,26 25 0,3 0,239 3,2 -81,0 61,5 14,7 

0,06 814 20,3 0,42 56 0,7 0,244 5,0 -73,8 89,7 24,3 

0,07 1153 30,1 0,67 128 1,6 0,255 7,8 -63,0 127,8 38,7 

0,08 1532 43,6 1,04 292 3,6 0,280 12,7 -46,7 171,9 59,6 

0,09 1709 60,2 1,56 668 8,1 0,336 21,8 -22,6 197,5 89,4 

0,0967 1345 60,3 1,57 673 8,2 0,336 21,9 -22,3 197,4 89,7 

0,0968 1335 70,8 2,01 1133 14,2 0,410 32,3 -1,0 161,2 115,0 

0,0969 1325 71,0 2,01 1141 14,3 0,412 32,5 -0,6 160,1 115,4 

0,0970 1315 71,1 2,02 1149 14,4 0,413 32,7 -0,3 159,0 115,8 

0,0971 1305 71,2 2,03 1158 14,5 0,415 32,9 0,0 157,9 116,2 
Taula 3.3 

A l’apartat D.1 es presenta la solució numèrica ampliada. 

                                                
2
 Desviació de la direcció del tir. 
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L’evolució gràfica del parell és: 

 

Gràfic 3.1 

 

Gràfic 3.2 
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Hi ha bastants fabricants que executen la molla com a una molla helicoïdal “clàssica”, però 

n’hi ha d’altres que utilitzen una làmina a flexió. Aquest PFC es centrarà en aquesta última 

opció3. 

La làmina a flexió podria treballar de maneres diferents (en voladís, encastada-recolzada, 

etc.) però aquest PFC es centrarà en la opció recolzada-recolzada. 

1'

1

2'

2

ψ 

OR

ll/2

F

F

2F

ll/2

 

Figura 3.13 

Segons el disseny i càlcul de molles [7], per a làmines a flexió amb una configuració de 

forces segons l’esquema anterior, i de secció constant d’amplada bl i alçada hl: 

𝛿 =
1

12

2𝑙𝑙
2

ℎ𝑙

𝜎

𝐸
 

Eq. 3.15 

𝐾 = 2𝐾𝑎 =
2𝐹

𝛿
= 48

𝑏𝑙ℎ𝑙
3

12𝑙𝑙
3 𝐸 

Eq. 3.16 

                                                
3
 Una de les màquines de referència examinades és MATTARELLI i utilitza una làmina a flexió 

recolzada-recolzada. 
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Si es prenen les constants de disseny següents: 

 Acer per a molles al Si d’elevada resistència (normalment indicat per a ballestes de fins a 

7mm) 

Ka 4025N/m 
ll 650mm 
E 210·103MPa 
Rm 2100MPa 

Taula 3.4 

...s’observa segons Eq. 3.15 que hl màxima quan σ=σadm=0,65Rm i δ és màxim (11cm) 

és 4,1610mm. El desplaçament δ (tant la precàrrega com lM1) té un pes important en el 

disseny de la làmina. 

Es proposa, doncs, el resultat següent: 

K 8050N/m 
hl 4mm 
bl 41,1mm 

Taula 3.5 

Si s’analitza com afecta la variabilitat de la precàrrega inicial de la molla (ajust manual de la 

màquina) en els resultats de llançament esdevé: 

δ(ψ=175°) 

[m] 

δmàx 
[m] 

v 
[m/s] 

Dir. 
[°] 

ψ 
[°] 

σmàx/σadm 

[%] 

0,005 0,090 30,7 -0,4 116,0 79 

0,010 0,095 31,8 -0,2 116,1 83 

0,015 0,100 32,9 0,1 116,2 87 

0,020 0,105 34,0 0,3 116,4 92 

0,025 0,110 35,1 0,5 116,6 96 
Taula 3.6 

La Taula 3.6 mostra que l’ajust de la màquina permetrà fer oscil·lar la velocitat de sortida del 

plat al voltant de ±2m/s, però que si realment canvien les especificacions inicials i es 

desitgen velocitats de sortida substancialment diferents (p. ex. 25m/s o 40m/s) aleshores 

caldria disposar de làmines diferents. Per a les especificacions nominals la làmina ja està 

treballant “a prop” de les tensions admissibles. 

3.3 Moviment “lliure” del braç 

Un cop el plat ha perdut contacte amb el braç (xf=0,415m) aquest últim continua el seu 

moviment d’acord amb l’acció del mecanisme. Com que bona part de l’energia potencial 
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elàstica de la molla és ara energia cinètica, el moviment restant del braç seria una oscil·lació 

al voltant de �=180°-5°. La majoria dels fabricants coincideixen en afegir un sistema per 

evitar aquesta oscil·lació i, d’aquesta manera, el mecanisme de recàrrega pot començar a 

actuar amb més promptitud sense que el braç estigui en moviment. 

Aquest sistema que evita l’oscil·lació està resolt habitualment amb un mecanisme que fa que 

l’arbre principal només giri unidireccionalment, és a dir en el sentit natural d’impulsió del plat.  

Aquesta solució evita la necessitat d’incorporar un mecanisme d’amortiment que 

segurament: 

 seria menys eficaç en aturar l’arbre 

 aturaria l’arbre en una posició angular més llunyana a la posició inicial 

 afectaria el rendiment de la molla en la fase d’impulsió del plat 

Les equacions del moviment (Eq. 3.9 i Eq. 3.10) queden simplificades a: 

Τ𝑀1→𝐵 − (𝑚𝐵𝑠𝐵
2 + 𝐼𝐵)�̈� + 𝑔 sin 12,5° 𝑠𝐵 sin(𝛼 − 𝜓) 𝑚𝐵 = 0 

Eq. 3.17 

Substituint l’expressió del Τ(�) (Eq. 3.14) a Eq. 3.17, i prenen com a condicions inicials les 

condicions finals del moviment amb plat, ja es pot resoldre l’equació del moviment anterior. 

La solució numèrica (amb Δt=0,0001s) quan δ(�=175°)=15mm dóna els resultats següents 

(resum): 

t 
[s] 

ψ̈ 
[rad/s2] 

ψ̇ 
[rad/s] 

ψ 
[rad] 

Τ 
[Nm] 

ψ 
[°] 

0,0972 1524 71,4 2,04 156,8 116,7 

0,1072 253 80,0 2,80 25,5 160,7 

0,1172 -667 78,4 3,60 -70,4 206,5 

0,1272 -1808 65,1 4,33 -187,7 248,1 

0,1372 -1808 46,4 4,89 -187,0 279,9 

0,1472 -1455 30,1 5,26 -150,4 301,5 

0,1572 -1150 17,1 5,50 -119,0 314,8 

0,1672 -978 6,6 5,61 -101,3 321,5 

0,1737 -943 0,4 5,63 -97,8 322,8 

0,1738 -943 0,3 5,63 -97,8 322,8 

0,1739 -943 0,2 5,63 -97,8 322,8 

0,174 -943 0,1 5,63 -97,8 322,8 

0,1741 -943 0,0 5,63 -97,8 322,8 
Taula 3.7 
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A l’apartat D.2 es presenta la solució numèrica ampliada. 

L’evolució gràfica del parell i la velocitat angular és4: 

 

Gràfic 3.3 

                                                
4
 La línia de punts blava representa la solució ja mostrada al capítol anterior referent a l’accionament 

del braç (amb plat), i ara s’afegeix la línia verda continua que representa la solució d’aquest capítol 
referent al moviment “lliure” del braç (sense plat). 

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

0 0,05 0,1 0,15 0,2Τ
 [

N
m

] 

t [s] 

Τ(t) 



Pàg. 32 Màquina de llançar plats per al tir olímpic 

 

 

Gràfic 3.4 

 

Gràfic 3.5 
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Ja que l’arbre incorpora un parell de rodaments, l’opció preferida ha estat que el mecanisme 

de gir unidireccional estigui integrat en els propis rodaments, i, concretament, en un d’ells. 

En aquest cas el rodament escollit per incorporat aquest mecanisme és l’inferior perquè: 

 És el més pròxim a la manovella i d’aquesta manera allibera la tensió de torsió a la resta 

de l’eix 

 És el que suportarà més càrrega radial; i, per tant, si s’hagués escollit el rodament 

superior (més allunyat de la manovella) obligaria a sobredimensionar aquest últim només 

pel fet de complir amb el parell de retenció 

El parell de retenció nominal que es sol·licita al rodament unidireccional els 97,8Nm 

(veure Taula 3.7). Tanmateix, quan δ(�=175°)=0,025m aleshores el parell de retenció 

s’eleva a 110,1Nm. 

El rodament escollit per a complir amb la sol·licitació màxima és CSK30P-2RS. Les 

característiques principals són: 

øn 30mm 

Τretenció 138Nm 

nmàx 4200rpm 
C 11700N 
C0 6450N 

Τarrossegament 7,5Ncm 
Taula 3.8 

Veure apartat D.3 per al detall del fabricant. 

La notació “P” del rodament és molt rellevant perquè vol dir que està disposat per funcionar 

amb claveta a la pista interior5. Això s’ha determinat així perquè aquest rodament (inferior) 

no ha de transmetre forces axials degut a la posició de muntatge, i, per tant, no pot rebre el 

parell a retenir mitjançant encaix. És el rodament superior el que vindrà fixat axialment. 

                                                
5
 La sèrie CSK.. no contempla clavetes, la qual cosa condiciona l’encaix tan a la pista interior com a 

l’exterior. 
La sèrie CSK..PP contempla clavetes tan a la pista interior com a l’exterior. 
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És interessant remarcar que hi ha algun fabricant de màquines (p. ex. LAPORTE) que 

recorre a una solució diferent: utilitzar un mecanisme unidireccional auxiliar independent (i 

no un rodament combinat): 

 

Il·lustració 3.1 

Aquesta alternativa afegeix un element addicional al mecanisme (a part dels dos 

rodaments), i per tant condiciona (fa més complex) tan el disseny de l’eix com el de les 

carcasses que suporten els rodaments. A més a més, el volum que ocupen aquests 

mecanismes acostuma a ser bastant més elevat que el volum que ocupa un rodament 

combinat de prestacions equivalents quant a parell de retenció. 

3.4 Braç 

Tal i com es descriu a l’apartat 3.2, el braç té una forma geomètrica específica d’acord amb 

el moviment que s’ha de transmetre al plat. Els factors més rellevants són: 

 Incorpora el muntatge de la banda de goma de contacte amb l’anell de gir del plat per 

assegurar un contacte sense lliscament del mateix 

 La seva longitud (punt de contacte final en la carrera del plat) és determinant en el 

moviment del plat (s’ha pres com a una constant en la resolució dels càlculs). També ho 

és el punt de contacte inicial o de sortida del plat 

 Tal i com coincideix amb la majoria dels fabricants, el plat recorre el braç diametralment, 

és a dir que la banda de goma està desplaçada respecte de l’eix de rotació del braç 

exactament el radi de l’anell de gir d’aquest 
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El material determinat per al braç és titani Ti99,2 (L-7003). La peça està sotmesa a una 

acceleració angular elevada, i, quant al material, les magnituds característiques més 

prioritàries són: 

 Densitat: a fi d’obtenir un moment d’inèrcia el més contingut possible. El titani millora 

substancialment l’acer 

 Resistència/rigidesa a flexió: el titani té uns valors comparables als de l’acer 

3.5 Botó braç 

La unió del braç amb l’arbre admet en teoria solucions diferents, però s’ha optat per una 

opció similar a la del fabricant LAPORTE, i és fer servir un botó intermedi. Així, doncs, l’arbre 

transmet el parell al botó, i aquest últim al braç. La raó principal d’utilitzar aquest botó 

intermedi és que el parell a transmetre és prou elevat i exigiria un braç bastant ample en la 

zona de la unió, cosa que complicaria força el disseny del mateix i el seu cost. 

El material determinat per al botó braç és acer de màquines bonificat 2 C 45 (F-1140). 

3.5.1 Unió arbre-botó braç 

La posició angular del braç respecte de la manovella no és arbitrària; a l’apartat 3.2 

s’avançava un decalatge de 5°, i és una paràmetre de disseny rellevant de l’accionament. 

No es preveu que aquest ajust es pugui regular en la unió arbre-manovella, però sí en la 

unió arbre-botó braç. 

Hi ha molts tipus d’unió entre un arbre i un botó: 

 Per interferència o manegament: 

 Pinçament amb botó partit, semipartit 

 Pinçament per claveta de falca 

 Pinçament per manegament cònic 

 Etc. 

 Per forma: 

 Claveta longitudinal, transversal, etc. 

 Estriat de perfil envoltant, recte, radial, etc. 

La primera opció preferida per al disseny de la unió arbre-botó braç ha estat mitjançant 

pinçament per botó semipartit, degut a la simplicitat constructiva, i la flexibilitat de poder 

ajustar l’angle de decalatge entre l’arbre i el botó. Però els càlculs han demostrat que el/s 
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cargols necessaris eren molt grans i la unió resultava excessivament sobredimensionada per 

l’ordre de magnitud de l’eix que s’està plantejant. 

Així, doncs, s’ha optat per una unió de forma, més pròpia en la transmissió de parell elevats, 

i que ha de ser desmuntable per al manteniment. En aquest aspecte els càlculs han indicat 

que, per les dimensions que s’estan contemplant, una claveta era insuficient, i, 

addicionalment, com que el moviment circular és molt alternatiu i necessita certa precisió, és 

més adequat considerar l’ús d’estries de perfil envoltant (més econòmica i precisa que els 

altres tipus d’estriats). Les característiques principals són: 

øn 20mm 
mòdul 1,25 
n.º dents 14 
ø interior del botó 17,5mm 

Taula 3.9 

La seguretat de la unió resulta en Cs=1,52. 

Veure apartat D.4 per al detall dels càlculs. 

3.5.2 Unió botó braç-braç 

La unió del botó braç amb el braç ha de ser desmuntable, i s’executarà mitjançant un cargol 

que origini una força de fregament entre les peces unides. No es preveu que aquest cargol 

treballi a cisallament, i el centratge s’aconseguirà per una banda amb un passador cilíndric i 

per l’altra amb l’encaix del braç en el propi eix. 

Com que la força tangencial és variable i el lliscament no és desitjable es preveu un disseny 

de la unió d’alta qualitat. 

La seguretat de la unió és: 

 Fallada del cargol: Cs=1,1 

 Lliscament: Cs=1,27 

Veure apartat D.5 per al detall dels càlculs. 

3.6 Arbre 

L’arbre o eix principal transmet el moviment des de la manovella fins al botó del braç. 

El material determinat per a l’arbre és acer de màquines bonificat 2 C 45 (F-1140). 
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L’arbre suporta dos rodaments que permeten que aquest giri amb un mínim de resistència. 

Per l’altra banda, aquests rodaments són solidaris a una caixa (partida per al desmuntatge, 

amb carcassa superior i inferir) que forma part estructural de la màquina, i va collada al 

bastidor. 

Les sol·licitacions principals que actuen sobre el braç són: 

 Moment de torsió 

 Forces perpendiculars a l’eix 

 Moments de flexió (originats per les forces perpendiculars a l’eix) 

Així, doncs, i considerant que el pes propi dels elements no és un factor rellevant, els 

rodaments estan sol·licitats bàsicament a forces radials (i no axials). Per aquest motiu s’ha 

determinat l’ús de rodaments rígids de boles, i s’han descartat altres alternatives com els 

rodaments de boles de contacte angular o rodaments de corrons, etc. 

Addicionalment, tal i com es comenta a l’apartat 3.3, el rodament inferior incorpora el 

mecanisme de gir unidireccional segons s’ha especificat. 
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3.6.1 Rodament superior 

La força resultant radial que actua sobre el rodament superior durant el llançament i 

moviment lliure del braç és6: 

 

Gràfic 3.6 

Com a conseqüència del disseny de l’eix (diàmetre de l’assentament interior del rodament) 

s’ha determinat el model següent: SKF 6005-2RSH. 

Les característiques principals són: 

øn 25mm 
nmàx 9500rpm 
C 11900N 
C0 6600N 

Taula 3.10 

I està engreixat i segellat de fàbrica perquè no es preveu que la caixa dels rodaments sigui 

hermètica i contingui un sistema de lubricació. 

Veure apartat D.6 per al detall del fabricant. 

                                                
6
 El valor màxim és 1947N. 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 60 120 180 240 300 360

F
rs

 [
N

] 

ψ [°] 

Frs(ψ) 



Màquina de llançar plats per al tir olímpic Pàg. 39 

  

Degut al tipus de moviment generat per la màquina, on el rodament només dóna una volta 

per cicle de llançament, es considera que el rodament no estarà afectat a fatiga i es 

calcularà a càrrega estàtica. En aquest cas P0=Fr, i aleshores resulta un coeficient de 

seguretat: 

𝐶𝑠 =
𝐶0

𝑃0
=

6600

1947
= 3,39 

Eq. 3.18 

3.6.2 Rodament inferior 

La força resultant radial que actua sobre el rodament inferior durant el llançament i moviment 

lliure del braç és7: 

 

Gràfic 3.7 

Com a conseqüència del disseny del mecanisme unidireccional s’ha determinat el model 

següent: CSK30P-2RS (veure apartat 3.3). 

                                                
7
 El valor màxim és 1141N. 
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Aquest també està engreixat i segellat de fàbrica per la mateixa raó (no es preveu que la 

caixa dels rodaments sigui hermètica i contingui un sistema de lubricació). 

Degut al tipus de moviment generat per la màquina, on el rodament només dóna una volta 

per cicle de llançament, es considera que el rodament no estarà afectat a fatiga i es 

calcularà a càrrega estàtica. En aquest cas P0=Fr, i aleshores resulta un coeficient de 

seguretat: 

𝐶𝑠 =
𝐶0

𝑃0
=

6450

1141
= 5,65 

Eq. 3.19 

3.7 Manovella 

La manovella enllaçarà l’arbre amb la biela. Entre la manovella i la biela hi ha un eix sobre el 

que pivota la biela, i que també rebrà el moviment d’arrossegament del mecanisme de 

recàrrega. 

El material determinat per a la manovella és acer bonificat (amb tremp i reveniment) 

d’emmotllament AM 34 CrMo 4 (F-8331). L’elecció ve motivada principalment per: 

 Ús d’acer d’emmotllament per a simplificar el procés de fabricació 

 Límit elàstic suficientment elevat per a que la pressió de contacte del manegament amb 

l’arbre treballi en zona elàstica 

3.7.1 Unió arbre-manovella 

Es preveu que l’enllaç entre la manovella i l’arbre sigui mitjançant una unió forçada de 

manegament per interferència (muntada per escalfament en bany d’oli). 

La seguretat de la unió és: 

 Aixafament de la superfície de contacte: Cs=1,30 

 Lliscament: Cs=1,65 

Veure apartat D.7 per al detall dels càlculs. 
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3.7.2 Unió manovella-eix biela 

Es preveu que l’enllaç entre la manovella i l’eix biela sigui també mitjançant una unió forçada 

de manegament per interferència (muntada amb premsa). 

El factor més rellevant d’aquesta unió és la utilització d’una tolerància especialment fina a 

l’eix biela per assegurar que la pressió de contacte està dins els límits. La seguretat de la 

unió a l’aixafament de la superfície de contacte és Cs=1,13. 

La seguretat al lliscament és irrellevant ja que aquesta unió no ha de transmetre parell. 

Veure apartat D.8 per al detall dels càlculs. 

3.8 Càrregues en el sistema de recàrrega 

El sistema de recàrrega s’activa un cop el llançament del plat s’ha efectuat, i té la funció de 

retornar la màquina a l’estat previ al llançament, és a dir, preparada per a efectuar un nou 

llançament. Això inclou bàsicament: 

 Retornar el braç a la posició de sortida �0=0° 

 Posicionar un nou plat a la pista de llançament 

La majoria dels fabricants coincideixen a utilitzar una manove lla concèntrica amb l’arbre del 

braç com a receptor d’aquest mecanisme. Aquesta manovella realitza les dues tasques en 

paral·lel; és a dir, fa una rotació d’una volta arrossegant la manovella del mecanisme 

impulsor del braç (tensant la làmina elàstica) i és solidària a una mecanisme de 

paral·lelogram que provoca una rotació al tambor d’abastiment de plats. 

La màquina consta d’un tambor d’emmagatzematge de plats de dotze columnes. Per a cada 

recàrrega el tambor haurà de rotar al voltant del seu eix un dotzè de volta. Això farà que el 

següent plat es vegi arrastrat per l’anterior a caure pel forat de la base del tambor a la pista 

de llançament. Per tal que només el plat inferior a cada columna caigui a la pista de 

llançament s’han observat dues solucions: 

 Exemple del fabricant SPIETH: ús d’unes mordaces que subjecten la columna de plats 

(menys l’inferior) quan són forçades per una guia en funció de la posició angular del 

tambor 

 Exemple del fabricant MATTARELLI (considerat en aquest PFC): ús d’una llengüeta o 

ganiveta fixa que passa a ser la base de la columna (separant el plat inferior) quan els 



Pàg. 42 Màquina de llançar plats per al tir olímpic 

 

dos plats inferiors d’aquesta hi són obligats a circular per entremig com a causa de la 

rotació del tambor8 

L’esquema sinàptic del mecanisme de recàrrega és el següent: 

1'

1

2'2

ψ

ϕ

 

Figura 3.14 

3.8.1 Recàrrega del braç 

La recàrrega del braç comparteix l’efecte del mateix mecanisme d’impulsió del braç, és a dir, 

la làmina a flexió que actua sobre el sistema biela-manovella solidari a l’arbre del braç. Ara, 

però, el moviment s’ha d’iniciar amb la làmina havent recuperat part de l’energia potencial 

elàstica, retinguda pel mecanisme de gir unidireccional (veure apartat 3.3). 

                                                
8
 Sembla ser que aquest sistema és més robust per a separar plats que l’anterior (de les mordaces) 

quan la humitat i la pintura dels plats fa que aquests quedin enganxats i no puguin caure per si 
mateixos pel sol efecte de la gravetat. 
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Així, doncs, partint de Eq. 3.14 l’equació del parell resistent del moviment resulta ara en: 

𝐾𝑎 (𝑙𝑀1 + 𝑙𝑀2 + 𝛿(𝜓

= 175°) + 𝑙𝑀1 cos(𝜑)

− 𝑙𝑀2 cos (sin−1 (
𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜑)))) cos (sin−1 (

𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜑))) sin (𝜑

− sin−1 (
𝑙𝑀1

𝑙𝑀2
sin(𝜑))) − 𝑚𝑀1𝑠𝑀1 cos(𝜑) 𝑔 sin 12,5° = Τ𝐵→𝑀1 

Eq. 3.20 

La solució numèrica quan δ(�=175°)=15mm dóna els resultats següents (resum): 

ϕ 
[°] 

Τ 
[Nm] 

0 0,00 

60 0,00 

120 0,00 

180 0,00 

240 0,00 

300 0,00 

324 -108,16 

325 -105,47 

326 -102,75 

327 -100,01 

328 -97,25 

333 -83,07 

338 -68,39 

343 -53,28 

348 -37,84 

353 -22,17 

356 -12,68 

357 -9,52 

358 -6,35 

359 -3,18 

360 0,00 
Taula 3.11 
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L’evolució gràfica del parell resistent és: 

 

Gràfic 3.8 

Comentaris: 

 A partir de ϕ=360° el mecanisme elàstic creua el seu punt d’equilibri i el braç avança ja 

fins al punt de partida (�0=0°) sense l’acció del sistema de recàrrega 

 Quan δ(�=175°)=25mm el parell de resistent màxim és 125,3Nm 
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 S’ha de preveure que, molt de tan en quant, la màquina pot resultar parcialment 

desmuntada per operacions de manteniment, revisió o ajust; i el sistema de recàrrega 

haurà de fer front al màxim parell resistent que es pot donar partint del mecanisme 

d’impulsió en la seva posició més destensada possible (�=175°). En aquests casos, i per 

a δ(�=175°)=25mm, el parell resistent màxim és 227,14Nm: 

 

Gràfic 3.9 

3.8.2 Recàrrega del nou plat 

La màquina consta d’un tambor d’emmagatzematge de plats de dotze columnes. Per a cada 

recàrrega el tambor haurà de rotar al voltant del seu eix un dotzè de volta. Això farà que el 

següent plat es vegi arrastrat per l’anterior a caure pel forat de la base del tambor a la pista 

de llançament. 

Es fa excessivament complex establir un model per a les càrregues associades a aquest 

moviment, però s’estima que el tambor ofereix una resistència a la rotació pròxima 

als 30Nm, i que d’acord amb les característiques del mecanisme indicades a la Figura 3.14 

aquesta resistència es troba concentrada a 90°≤ϕ≤270°. 
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3.8.3 Efecte combinat 

Si es pren l’escenari més desfavorable descrit al subapartat 3.8.1 amb el model simplificat 

descrit al subapartat 3.8.2 s’obté el total de càrregues que ha de fer front el sistema de 

recàrrega: 

Gràfic 3.10 

El valor màxim de parell resistent és 257,14Nm. 

A l’apartat D.9 es presenta la solució numèrica ampliada. 

3.9 Accionament del sistema de recàrrega 

Considerant les característiques resistents del moviment requerit (apartat 3.8), els principals 

fabricants coincideixen a utilitzar un motor rotatiu elèctric com a actuador del mecanisme (els 

fossats de tir olímpic disposen habitualment de font d’alimentació elèctrica). Altres 

alternatives serien possibles (actuador hidràulic o neumàtic) si la màquina hagués de 

funcionar en entorns particulars sense electricitat, però no són habituals en el mercat i 

comportarien un disseny diferent a l’objecte d’aquest PFC en tan i en quant ens referim a 

instal·lacions de tir olímpic. 

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

0 60 120 180 240 300 360

Τ 
[N

m
] 

ϕ [°] 

Τtot(ϕ) 



Màquina de llançar plats per al tir olímpic Pàg. 47 

  

Quant a la sol·licitació resistent cal remarcar: 

 La màquina realitza un cicle de recàrrega per cada llançament (durant una tanda de tir 

de fossat de 6 tiradors, les màquines que més llançaments faran en faran 12). 

 El cicle de recàrrega consta de només una volta de l’eix de sortida del sistema actuador. 

 Després d’aquesta volta l’actuador ha d’aturar-se de nou a una posició 0°<ϕ<5° per tal 

de: 

 Fer creuar el mecanisme impulsor del braç la posició d’equilibri on el parell resistent 

canvia de signe i la làmina elàstica comença a alliberar energia 

 I no continuar arrastrant el braç quan aquest es troba ja bloquejat per el mecanisme 

disparador 

Així, doncs, es tracta d’un règim de funcionament de l’actuador: 

 Bastant breu: el cicle de recàrrega no té l’exigència d’instantaneïtat del mecanisme 

d’impulsió, però és raonable considerar uns pocs segons (menys de 5s)  

 Intermitent 

 Amb desplaçament angular controlat, aturada del moviment amb certa precisió 

Amb aquests criteris exposats es determina que el mecanisme actuador ha de ser un motor 

reductor de vis sense fi controlat per finals de carrera i amb fre: 

 L’ús de la reducció ve motivat per la baixa velocitat angular requerida. Si es 

consideren 2,5s de duració de la recàrrega aleshores resulta en 24rpm de l’eix de sortida 

del mecanisme 

 L’ús d’una reducció de tipus vis sense fi ve motivat pel baix rendiment que presenta i que 

afavorirà que l’eix de sortida s’aturi més breument 

 El fet que l’eix de sortida del motor i el del reductor siguin perpendiculars afavoreix la 

disposició espacial del mecanisme ja que l’espai per sota el cos de la màquina no és 

abundant 

 L’ús del fre ve motivat perquè l’aturada de l’eix de sortida ha de recórrer menys de 5°. El 

parell resistent del mecanisme impulsor del braç serà ja inexistent en aquest tram, amb 

la qual cosa el fre haurà d’aturar poc més que la inèrcia del mecanisme del motor. No hi 

ha interès en mantenir frenat el sistema de recàrrega un cop aturat. Així, doncs, la opció 

recomanada és utilitzar un sistema de frenat elèctric9 

                                                
9
 No és necessari que el motor disposi d’un fre mecànic. 
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 Es descarta l’ús de servomotors ja que el moviment requerit és sempre el mateix 

(repetitiu) i és suficient controlar l’aturada amb final de carrera 

El fabricant escollit per al motor reductor és Bonfiglioli Riduttori [8]; i el model 

és W 86 U - 40 S3 - B7 C4 RAL5010 M 3SA 6 230/50 IP55 CLF - E. Les característiques 

principals són: 

Pn 1,1kW 
Tipus de motor Trifàsic integrat 
n.º pols 6 
n2 23,0rpm 
M2 324Nm 
S 1,1 
i 40 
Rn2 7000N 

Taula 3.12 

... i és molt similar a: 

 

Il·lustració 3.2 

Veure apartat D.10 per al detall dels càlculs de la selecció i les característiques segons el 

fabricant.
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4 Maniobra i control 

La única funció principal de la màquina és llançar plats, i això es controla mitjançant una 

senyal d’entrada que acciona l’actuador elèctric que desbloqueja el braç. Aquesta senyal 

d’entrada està controlada per un sistema extern a la pròpia màquina en sí mateixa, però que 

pertany al fossat en sí mateix (al grup de màquines en conjunt). Hi ha un control del fossat 

on un tècnic va activant (a mida que els tiradors estan preparats per tirar) quin és el micròfon 

del lloc de tir des d’on s’efectuarà el pròxim dispar. Quan el tirador “demana” el plat, aquest 

transductor (“phono pull”) envia la senyal a un processador que selecciona segons les regles 

quina de les 3 màquines del grup en qüestió ha de llançar el plat. 

Maniobres addicionals: 

 Hi ha un interruptor general que activa o desactiva l’alimentació elèctrica de la màquina. 

Els components elèctrics són: 

 Motor reductor del sistema de recàrrega (incloent finals de carrera que controlen 

l’engegada i aturada) 

 Actuador que desbloqueja el braç 

 L’actuador de desbloqueig del braç (disparador de la màquina) també permet ser 

accionat manualment (necessari en activitats de manteniment) 

 Ajust de la orientació i velocitat del tir. Hi ha una sèrie de cargols i unions que es poden 

afluixar per a poder canviar la direcció de la màquina i la elevació. Aquests ajustos no 

són massa habituals i per això són d’accionament manual, però permeten establir 

configuracions de fossats diferents segons dicten les normes. I, de manera similar, 

també hi ha el reglatge manual de la precàrrega inicial de la làmina elàstica que permet 

ajustar la velocitat de sortida del plat (veure annex B) 

No hi ha cap comptador o sistema que mesuri el nombre de plats romanents al tambor. El 

tècnic de manteniment del fossat va alimentant les màquines amb plats segons l’ús de les 

instal·lacions. De totes maners, cal afegir que la capacitat del tambor és de 480 plats, i que 

en una tanda de tir completa les màquina que més n’utilitzen en llancen 12; així, doncs, amb 

les màquines ben plenes de plats la necessitat de reabastiment es pot estendre uns pocs 

dies. 
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5 Interacció amb l’entorn 

5.1 Disponibilitat 

Es considera que teòricament aquesta màquina té una fiabilitat elevada degut al disseny 

simplificat dels components i els coeficients de seguretat utilitzats; però, tanmateix, com es 

tracta d’una sèrie petita no es contempla una inversió excessiva en assaigs i simulacions per 

assegurar la fiabilitat. Així, doncs, es preveu que la disponibilitat de la màquina descansi en 

el manteniment: 

 Disseny on gran part dels components són desmuntables 

 Possibilitat de subministrar peces de recanvi individuals 

5.2 Seguretat 

La màquina de llançar plats té uns certs riscos: 

 Projecta un element (el plat) cap a l’exterior amb una velocitat considerable: aquest risc 

òbviament no es pot eliminar ja que representa la funció de la màquina, però està regulat 

per la extensa normativa de com han de ser les instal·lacions de tir i els fossats 

 Té elements mòbils que actuen amb força brusquedat (p. ex. el braç de llançament): 

aquest risc està reduït parcialment via: 

 No és necessari que hi hagi presència humana en els fossats durant la operació de 

les màquines. Aquestes funcionen autònomament durant el transcurs d’una prova de 

tir, i el fossat pot romandre tancat 

 Hi ha unes proteccions físiques que delimiten l’abast del moviment del braç i que: 

 Indiquen i assenyalen l’àrea que no s’ha de travessar 

 Eviten que un plat defectuós10 pugui ser llançat en una direcció que no és la 

prevista, p. ex. cap a dins el fossat. 

Tanmateix, la concepció de la màquina no pot ser completament tancada, ja que s’ha 

de poder accedir amb facilitat a netejar la pista de llançament en cas d’un plat 

defectuós que dispersi restes de plat pel mecanisme, i també convé que visualment 

es pugui veure l’estat de la màquina (posició del braç, etc.) 

                                                
10

 És important considerar que la fiabilitat dels plats no és absoluta, i que de tan en quant no ha 
d’estranyar que un plat pugui sortir defectuós de fàbrica, o esdevenir defectuós per condicions no 
adequades d’emmagatzematge, etc. i es pugui trencar durant el llançament. La màquina llançarà els 
trossos en unes condicions no previstes i no adequades per al tir. 
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 Té un mecanisme d’alliberament manual del braç (dispar manual) que permet 

realitzar les tasques de manteniment amb la màquina apagada i el braç descarregat 

5.3 Impacte ambiental 

Durant l’ús (la vida) de la màquina no hi ha emissions ni contaminació directa de l’ambient. 

Només hi ha un consum elèctric, i és molt baix perquè el motor reductor només funciona 

durant 2,4s aproximadament per recàrrega, la resta del temps roman aturat (es preveuen 

unes 12 recàrregues per tanda de tir; és a dir, menys d’1h de funcionament al dia en 

condicions d’activitat extrema en unes instal·lacions de tir) 

Els materials emprats en la màquina són tots molt estàndards (excepte el titani del braç), i la 

majoria d’ells metàl·lics (acers bàsicament). Hi ha poca presència d’elements plàstics, i els 

que hi ha corresponen a elements auxiliars que es compren. 

La vida útil de la màquina és molt elevada (25 anys), i per al fi de vida es pot considerar 

doncs: 

 Màquina fàcilment desmuntable 

 Majoria dels components es poden reciclar (p. ex. bastidors, làmina de flexió, eixos etc. 

d’acer) 
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Conclusions 

Després d’haver realitzar l’estudi de la màquina en qüestió, d’haver vist màquines reals com 

la d’aquest PFC i en funcionament, i d’haver consultant la documentació de màquines 

d’altres fabricants em sembla rellevant remarcar: 

 El disseny d’aquest tipus de màquines (per al tir olímpic) ha evolucionat poc al llarg del 

temps: 

 La normativa és la que és, i no ha canviat gaire quant als requeriments físics (els 

plats són molts semblants i s’han de llançar de la mateixa manera) 

 Hi ha poques alternatives conceptuals globals que puguin millorar els dissenys 

actuals: sempre estem parlant de bastidors similars a baix, tambors 

d’emmagatzematge de plats molt iguals a dalt, braços de llançament que pivoten 

sobre un eix, molla (helicoïdal o làmina a flexió), motor reductor etc. en disposicions 

molt semblants 

 Els fabricants principals es centren en millorar individualment certs components, és a dir 

en optimitzar el disseny de certes peces amb petites variacions 

 Aquest tipus de màquina no depèn (no necessita) l’ús de tecnologia que quedi 

ràpidament obsoleta, com p. ex. electrònica o informàtica 

Tanmateix, hi ha algun fabricant més minoritari que ha introduït alguna solució innovadora 

en aquest sector (i que seria interessant avaluar), com és l’ús d’un embragatge 

electromagnètic per a connectar el sistema d’impulsió del plat amb el de recàrrega. 
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Agraïments 

És molt d’agrair la disponibilitat que m’han mostrat al camp de tir olímpic de Mollet del 

Vallès, especialment del seu responsable de manteniment. Allà he tingut accés a les 

instal·lacions, a l’equipament tècnic dels tres fossats de què disposa; i concretament a les 

màquines, de les quals n’hi ha de dos fabricants diferents. Sense dubte, això ha representat 

el contacte directe amb l’objecte d’aquest projecte: és la referència bàsica principal. 

També em sembla necessari mostrar els meus agraïments a l’equip de professors de 

l’ETSEIB en llurs tasques tutelars i d’avaluació; especialment al professor Mateu Martín 

Batlle, director d’aquest projecte. 
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