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Resum 

Aquest projecte tracta sobre la implementació i millora del 

sistema d’alimentació per a una rectificadora de petites 

peces mecanitzades d’alta precisió del sector 

automobilístic. L’actual industria automobilística es molt 
exigent amb els seus proveïdors. Donada l’actual demanda 
creixent de peces i el desig de l’automatització i perfecció 
de tota classe de sistemes en l’empresa, es marca  l’objectiu 
d’aportar una solució real per a una problemàtica existent 
en l'empresa d’Indústries Teixidó, on l'actual sistema 
d'alimentació provoca moltes aturades durant els torns, i 
això fa minvar la producció i eficiència de la rectificadora.  

Formant un equip d’enginyers de la pròpia empresa, es 
treballarà per investigar quins són els problemes que donen 
una baixa eficiència per la màquina, i com es podria 
automatitzar el procés. A partir d’aquesta informació es 
dissenyarà el nou sistema d’alimentació. 

1. Introducció i objectius 

 

En el sector industrial de l’automobilisme es desenvolupa 
una carrera continua per a la modernització dels sistemes 
que componen les fabriques. Es busca major eficiència, 
major precisió, una automatització quasi bé completa i uns 
sistemes de control que et donin dades útils per analitzar el 
procés i seguir millorant-lo. El projecte ve molt marcat per 
les directrius que l’empresa promotora ens dona per 
desenvolupar i registrar el desenvolupament del sistema, 
també es veu restringit a causa de la legislació i la 
normativa vigent que afecta a les maquines, en aquest cas a 
la rectificadora. 

Quan el lector es disposi a llegir el projecte, es trobarà 
primer de tot amb un apartat introductori on s’explica la 
motivació, introducció i objectius del projecte. Els objectius 
a complir són: 

 

 Millora de l’eficiència de la rectificadora. 

 Reducció dels costos de manteniment del sistema 
d’alimentació. 

 Automatització el procés. 

 Ajustar el preu el màxim possible sense perdre 
qualitat en el procés. 

 Complir les normatives vigents. 

 Utilitzar el màxim de peces estandarditzades o 
conegudes per l’empresa. 

L’abast del present projecte inclou el disseny  i els càlculs 
necessaris per construir un nou sistema de subministrament 
de peces d’una rectificadora de l’empresa Indústries 
Teixidó S.A.  

La realització d’un projecte és molt complexa i amplia. És 
per això, que quan se’n executa un en una empresa es 
requereix la participació de diferents departaments. En 
aquest cas, la creació d’una nova màquina, implica el 
treball cooperatiu de molts d’aquests, com per exemple: el 
d’enginyeria mecànica, el d’elèctrica i el d’informàtica. 

Aquest memòria, però, només inclourà els apartats de 
disseny i càlcul de la màquina a construir i de l’estructura 
del propi. En canvi, s’exclourà la part elèctrica, electrònica, 
de programació. 

2. Antecedents del projecte 

 

En aquest apartat s’entra en matèria per tal de conèixer i 
entendre la evolució que ha tingut la fabrica al llarg de la 
seva història. Va començar sent una petita planta on es 
mecanitzaven peces per al sector òptic al 1952 i va ser 
fundada per D. Artemio Teixidó, i ha anat evolucionant fins 
el dia d’avui, on es compta amb quasi 500 treballadors, i 
amb un 80% de les peces produïdes son per al sector 
automobilístic, deixant obsolet la fabricació de peces per a 
òptica.  

 

 

 

 

A continuació s’explica el procés de rectificat, que es 
l’acció que duu a terme la màquina per la qual es dissenya 
el sistema d’alimentació. Es tracta de mecanitzar la 
superfície de la peça amb una mola abrasiva, aquest procés 
dona una alta precisió dimensional i un bon acabat 
superficial. Existeixen varius tipus de rectificat, 
generalment es divideixen en tres: 

 Rectificat amb centres 

 Rectificat superfícies planes 

o Frontal 

o Tangencial 

 Rectificat sense centres 

o Plongée 

 

Fig. 1. Logotip d’indústries Teixidó 

 



La màquina rectificadora en qüestió que s’utilitza per al 
treball, fa un rectificat de tipus Plongée, dins la categoria de 
rectificat sense centres. 

També s’exposen els paràmetres del rectificat i els possibles 
defectes que pot donar aquest procés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Especificacions del projecte 

 

Aquí s’exposen, per una banda, els condicionants que marca 
la pròpia empresa d’Indústries Teixidó per als seus 
projectes interns. Aquests son tals com, la millora de la 
producció, reducció de costos, política de qualitat, millora 
continua, automatització, seguretat, codi ètic i polítiques de 
prevenció. També s’ha de tenir en compte l’entorn físic per 
a conèixer l’espai on estarà ubicada la màquina i quins 
factors de risc comporta.  

D’altra banda s’exposen els condicionants del client, en 
aquest cas, l’empresa amb seu a Estats Units, DELPHI, que 
treballa en el sector automobilístic. DELPHI envia el plànol 
de la peça a realitzar i les característiques i dimensions que 
ha de tenir. Això ens afectarà a l’hora de dissenyar el 
sistema d’alimentació. 

 

 

 

4. Situació Actual 

 

Una de les parts més importants del projecte es la de 
conèixer la actual situació que hi ha, tant per a la peça, com 
per al sistema d’alimentació. La peça en qüestió que es 
tracta es la QS9910.03, denominada així seguint els codis 
interns de l’empresa per a classificar les peces. Es tracta 
d’una peça feta d’acer amb tractament tèrmic n2, té una 
longitud total de 76,51mm (cota nominal) i un diàmetre 
màxim exterior de 10,22mm. Aquesta peça primer es 
tornejada i després trempada, es revisa, i seguidament arriba 
a la fase de rectificat, on ve lubricada amb oli especial 
antioxidant.  

A continuació s’explica l’actual procés el qual segueix 
l’alimentació actual, on s’exposa breument els components 
que hi participen i també la màquina rectificadora en la que 
ens centrarem.  

 

Fig. 3. Plànol QS991003 de l’empresa DELPHI 

 

Fig. 2. Procés rectificat Plongée 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El client ens demana augmentar la producció i eficiència del 
sistema, per tal d’investigar quins factors interfereixen en 
aquests aspectes, es recorre a entrevistar els operaris i 
mecànics que tracten amb la màquina. A partir d’aquesta 
informació i analitzant el sistema el nostre equip 
d’enginyers, es van poder treure un llistat de problemes i 
inconvenients. Aquest estudi va donar com a resultat un 
extens full d’incidències i aturades que es produïen a cada 
torn. Això ens permet tenir una base sobre la qual treballar i 
començar a dissenyar el nou sistema d’alimentació.  

5. Estudi d’alternatives 

 

En el corresponent apartat es realitzarà un estudi de les 
alternatives al present sistema d’alimentació.  

El subministrament consta d’un conjunt de peces i 
mecanismes, i per aquest motiu, es pot realitzar una 
descomposició de diferents parts per poder fer l’estudi el 
més precís possible, obtenint els següents apartats:  

• Alternativa pel subministrament de peces 
(alimentador). 

• Alternativa del pistó d’accionament. 

• Alternativa del material. 

• Alternativa mòdul de subjecció. 

• Alternativa pel número de pinces del robot. 

• Alternativa per captar l’orientació de la peça. 

• Alternativa pel número de comprovadors 
d’orientació. 

En primer lloc s’han d’identificar les diferents alternatives 
per a cada part del conjunt. Una vegada estudiades les 

diferents possibilitats, s’ha de seleccionar aquelles que 
compleixin totes les restriccions implementades pels 
condicionants ( ja poden ser per part del promotor o del 
client). El següent pas és assegurar-se que les alternatives 
que continuen en la selecció compleixen els objectius 
marcats al començament. I, per últim, s’han de crear 
conceptes que es puguin avaluar en tots els sistemes, com 
per exemple: el rendiment, el manteniment, la funcionalitat, 
i puntuar-los per tal d’escollir l’alternativa és idònia.  

 

Amb aquest estudi s’aconseguirà obtenir els avantatges i els 
inconvenients. S’utilitzarà una taula on s’exposaran 
diferents alternatives per cada sub-conjunt que formen el 
sistema complert, avaluant una seria d’items específics en 
cada sub-sistema. Això permet fer la selecció més idònia 
pel present projecte. 

6. Justificació de components 

 

Una vegada s’han analitzat les millors alternatives per a 
cada subconjunt del sistema, es passarà a elegir, quin 
component en concret es el més idoni per al nostre 
alimentador. 

Per començar, es prenen mesures dimensionals de l’espai 
que disposem per al nou sistema i l’altura la qual ha d’estar 
situada la guia d’entrada.  

Amb aquesta informació, i tenint en compte les condicions 
de la peça, es comencen a estudiar i decidir els components 
que definiran el nou sistema. Existeixen marques i 
components els quals l’empresa ja està més familiaritzat i 
coneix millor, per tant, es prioritza l’estandardització de 
components. El benefici que comporta es major que el de 
tenir components específics per a cada màquina, ja què si 
hem de canviar o substituir alguna peça avariada, o hem de 
modificar el sistema per adaptar-lo a una nova peça, ens 
permet ser més flexibles i tenir disponible sempre stock 
d’aquests elements. 

Paral·lelament es van dissenyant les peces encarregades a 
taller. Les quals a partir dels plànols es treuen les mesures 
exactes per a modelar-les amb precisió. Aquests plànols es 
poden trobar a l’annex del treball, i es la informació que es 
transmet a l’empresa. Aquestes peces serveixen per unir i 
adaptar els components de compra al sistema d’alimentació. 

En aquest apartat, també s’inclouen algunes simulacions per 
a determinades peces que poden sofrir fatiga o tensions 
elevades.  

7. Enginyeria del projecte 

 

Una vegada han estat seleccionats i dissenyats tots els 
components, es passa a muntar tot aquest conjunt amb 

l’eina de CAD 3D NX Unigraphics, a més, també 
s’incorporen elements de subjecció i d’altres, que acaben de 
conformar el sistema complert, com volanderes, cargols 
reguladors, femelles, etc.  

Seguidament es passa a explicar el funcionament del nou 
sistema pas a pas. Es mostren imatges de la reproducció en 
3D de cada part del sistema, per tal de poder detallar millor 
la missió de cadascun i de com treballen en el seu conjunt.  

Fig. 4. Model de rectificadora E-305.5 

 

Fig. 5. Sistema actual d’alimentació 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nou circuit que seguirà la peça es el següent; es comença 
dipositant les peces del lot a la vibradora, aquesta 
s’encarrega d’emmagatzemar i anar subministrant un flux 
de peces al sistema. Una vegada la peça ha recorregut el 
serpentí que forma la vibradora, una pinça robòtica es 
l’encarregada d’agafar la peça i situar-la davant del sensor 
de visió, aquest fa dues fotos per ambdós perfils, i li diu a la 
pinça quin es la posició correcta la qual s’ha de dipositar la 
peça a la guia d’entrada. En cas que la peça tingui un error, 
el sensor de visió dona la ordre per a que la pinça depositi 
la peça errònia dins d’una caixa a banda on un operari 
s’encarregarà de examinar-ho. Per últim, quan la peça es 
trobi a la guia d’entrada, el actuador elèctric es l’encarregat 
d’empènyer la peça fins l’interior de la rectificadora. 

Continuant amb l’apartat anterior, es passa a l’enginyeria de 
detall, on mitjançant taules, es detallen tots els elements que 
intervenen en el sistema acompanyats de la seva referència. 

 

8. Justificació del compliment de la 

normativa vigent específica 

 

El present projecte és una màquina nova i, per tant, per tal 
de poder considerar-se una màquina certificada (CE), és 
necessari que el fabricant aporti la següent documentació: el 
marcatge CE, la declaració de conformitat del marcatge CE 
i el llibre d’instruccions. Cal anotar que el responsable de 
corroborar i verificar aquesta informació és el coordinador 
de prevenció. 

També, la nova maquinària ha de respectar les ordres que 
dicta el Real Decret 1644/2008 en què s’estableixen les 
normes per a la comercialització i posada en funcionament 
de les màquines. 

A més a més, tal com s’exposa en l’Annex I del Real 
Decret, esmentat anteriorment, a l’hora de fabricar una 
màquina s’ha de tenir en compte els resultats extrets de 
l’avaluació de riscos realitzada per tal de determinar els 
requisits de seguretat i salut que necessita la màquina i que 
han de garantir la seguretat dels treballadors. 

 

9. Costos 

 

Per l’apartat de costos, el departament de finances de 
l’empresa Teixidó ens facilita els valors del VAN i el TIR. 
El VAN serveix per determinar a partir de quin any 
s’amortitzarà el projecte. Per altra banda el TIR es un valor 
que ens marca l’interès d’invertir en el projecte. 

A continuació es fa un desgloç detallat dels costos del nou 
sistema d’alimentació. Aquí es poden trobar, dividit per 
subconjunts, el preu dels components comprats a proveïdors 
externs, el preu de les peces fabricades a taller, amb taules 
detallades dels diferents preus/hora de cada component que 
intervé en la fabricació, el cost del sistema pneumàtic, i el 
resum del cost total del projecte.  

 

DESCRIPCIÓ COST 

Components de compra 10.572,32€ 

Components taller 5.553,86€ 

Muntatge i instal·lació 5.246,14€ 

Sistema pneumàtic 1.293,63€ 

Despeses generals (13%) 2.946,57€ 

Benefici industrial (10%) 2.266,59€ 

I.V.A (21%) 5.854,61€ 

Total 33.733,73€ 

 

 

La taula resum del pressupost reflexa la suma total de cada 
subdivisió dels costos. Els components de compra, les peces 
de taller i el cost del sistema pneumàtic, es sumen amb les 
hores d’instal·lació i muntatge del conjunt. Seguidament 
s’apliquen les taxes corresponents i s’obté el total del 
pressupost general.  

10. Conclusions 

 

Concloem el projecte assolint els objectius marcats des del 
inici. S’ha aconseguit automatitzar el procés i donar-li més 
autonomia. Amb la vibradora aconseguim dipositar més 
peces per lot de rectificació, i amb el mòdul de la pinça 
robòtica ens permet eliminar la tasca de col·locar les peces 
amb l’orientació correcta sense necessitat d’un operari per 
aquesta tasca. D’aquesta manera s’elimina el factor d’error 
humà, i l’operari serà capaç de portar més maquinaria a 
l’hora. 

També s’ha augmentat l’eficiència del sistema, reduint al 
màxim els components que feien minvar la producció i 
provocaven aturades a cada torn de 8h. Així també es 
compleix l’objectiu de reduir els costos de manteniment.  

S’ha ajustat al màxim el preu dels components sense perdre 
qualitat i eficiència del procés, això ha pogut ser possible 
gracies a un anàlisis exhaustiu de les alternatives que ens 
ofereix el mercat i de què necessitem exactament. També 
s’han utilitzat peces estandarditzades que l’empresa Teixidó 
ja ha utilitzat en altres sistemes i coneix millor. Així es pot 

Fig. 6. Proposta del sistema d’alimentació CAD 

 

Taula. 1. Taula resum pressupost 

 



reduir el temps de substitució o reparació en el cas d’averia 
d’algun dels components. 

I per últim, s’ha complert la normativa vigent i les 
especificacions del client i de l’empresa promotora del 
projecte. 

Per tant, podem dir que podem assolir la demanda creixent 
dels clients. A un ritme constant de rectificat, que 
proporciona una peça cada 24s, sense interrupcions al llarg 
de les 8h del torn. 

Al final d’aquest projecte s’ha pogut muntar el sistema i 
provar-lo. 
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Fig. 7. Proposta del sistema d’alimentació 

 


