
 

 

Treball de Fi de Màster 
 

Màster Universitari en Supply Chain, Transport i 
Mobilitat 

 
  
 
 
 

Estudi conceptual de la interfície entre capçalera de 
magatzem de distribució i sistema de transport extern 

 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 

 
 

 
 
 Autor:  Xavier Llaó Soler  
 Director:  Francesc Xavier Gavaldà Aran 
 Convocatòria:  Juny 2018  
 
 

 
 

 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona 



 



Estudi conceptual de la interfície entre capçalera de magatzem de distribució i sistema de transport extern Pàg. 1 

 

Sumari 

SUMARI _____________________________________________________ 1 

A. JUSTIFICACIÓ DE TEMPS D’OPERACIÓ DELS SISTEMES DE 

MANUTENCIÓ ____________________________________________ 3 

A.1. Sistemes de transport i col·locació en capçalera ........................................... 3 

A.2. Sistema de càrrega i descàrrega automatitzat de semiremolcs ..................... 7 

A.3. Sistema de guia motoritzada pel remolcat de camions .................................. 9 

B. PALETES EUROPEES _____________________________________ 13 

B.1. Dimensions detallades ................................................................................. 13 

B.2. Principals característiques operatives .......................................................... 14 

 





Estudi conceptual de la interfície entre capçalera de magatzem de distribució i sistema de transport extern Pàg. 3 

 

A. JUSTIFICACIÓ DE TEMPS D’OPERACIÓ DELS 

SISTEMES DE MANUTENCIÓ 

A.1. Sistemes de transport i col·locació en capçalera 

Pel que fa al sistema de grua pòrtic sobre rails seleccionat per tal de fer efectiva la 

col·locació de les plataformes a la platja de càrrega en l’alternativa de càrrega i descàrrega 

simultània, l’adaptació i reinterpretació de temps que s’haurà de fer respecte els inicialment 

concebuts per maquinària portuària és bastant destacable. 

El factor clau serà la determinació de les velocitats d’operació, que seran les que justifiquin 

la taula de temps finals. 

Primerament, cal analitzar detingudament els valors característics de la maquinària 

portuària, que es recullen a la següent taula: 

 Grues sobre raïls 

Velocitat d’elevació De 28 a 150 m/min 

Velocitat de desplaçament del pòrtic 70 m/min 

Velocitat de desplaçament de la grua Fins a 240 m/min 

Taula 1. Especificacions grua pòrtic portuària 

Pel que fa a la velocitat d’elevació (i descens) cal situar-se en el context de maquinària 

elevadora de magatzem interior i veure en quin ordre de magnitud es treballa. Aquest valor 

se situa al voltant dels 0,5 m/s, pel que traduït a la unitat de m/min amb la que s’estava 

treballant suposa una velocitat de 30 m/min, en el llindar inferior del rang de velocitats ja 

ofert per la maquinària portuària. 

Pel que fa a la velocitat de desplaçament del pòrtic sobre els rails, el valor de 70 m/min 

correspon a una velocitat de 4,2 km/h, velocitat perfectament adequada a l’entorn d’un 

magatzem, on en general sempre es recomana que la maquinària circuli com a màxim a 10 

km/h si les condicions són favorables. És per això que es pren com a bo el valor proposat en 

el cas de la maquinària portuària, tant en el cas d’anar amb càrrega o en buit. 

Pel que fa a la velocitat de la grua, de fins a 240 m/min, és creu una velocitat excessiva, al 

suposar un equivalent de 14,4 km/h. En aquest cas es creu adequat crear una doble 

limitació de velocitat, diferenciant la situació de moviment amb càrrega o en buit. Pel que fa 

al primer cas s’adopten els 70 m/min ja acceptats en el moviment del pòrtic sobre rails, amb 

la justificació de limitar d’igual manera el moviment en ambdues direccions possibles. Pel 
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que fa al segon es creu adequat poder augmentar la velocitat ja que la maquinària té 

capacitat per fer-ho, pel que s’incrementa fins als 130 m/min, mantenint-se en un valor 

inferior als 8 km/h, amb marge de seguretat sobre els 10 km/h màxims anteriorment 

esmentats. 

Amb totes aquestes consideracions, tan sols cal veure quines distàncies s’hauran de 

recórrer per tal de poder veure els temps necessaris de cada acció. Aquestes distàncies es 

dedueixen del següent esquema descriptiu de cada platja de càrrega i descàrrega, acotat en 

mil·límetres, entenen que les distàncies a recórrer entre les diferents posicions s’obtenen de 

centre a centre de posició, tant en direcció transversal com longitudinal. 

 

Figura 1. Dimensions de platja i possibles posicions 

A totes aquestes limitacions de velocitat també els hi cal afegir una limitació d’acceleració i 

desacceleració (o frenada), que pel context interior de magatzem es fixa en 0.2 m/s2. 

Pel que fa al càlcul, tan sols és necessari aplicar les equacions del moviment rectilini 



Estudi conceptual de la interfície entre capçalera de magatzem de distribució i sistema de transport extern Pàg. 5 

 

uniformement accelerat en els casos d’inici i final de moviment, i les del moviment rectilini 

uniforme un cop s’ha assolit la velocitat màxima fins a l’instant d’inici de la frenada. 

· Moviment rectilini uniformement accelerat: 

o Equació de posicions:  

 =  ! + "! # ($ % $!) +
1

2
# & # ($ % $!)

' (Eq. 1) 

o Equació de velocitats: 

" = "! + & # ($ % $!)
' (Eq. 2) 

· Moviment rectilini uniforme: 

 =  ! + " # ($ % $!) (Eq. 3) 

Amb això i arrodonint a l’alça al primer decimals els temps calculats, s’arriben als temps 

d’operació que es troben a la següent pàgina: 
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Acció Temps necessari [s]  

Agafada de plataforma 2,00 

Aixecament de plataforma 5,20 

Transport de 
plataforma entre 

capçaleres 

Transversal 11,00 

Long_G_W3-S5 13,70 

Long_G_W3-S6 19,50 

Long_P_W1-S1 13,70 

Long_P_W1-S2 16,60 

Long_P_W1-S3 19,50 

Long_P_W1-S4 22,50 

Long_P_W2-S1 10,70 

Long_P_W2-S2 13,70 

Long_P_W2-S3 16,60 

Long_P_W2-S4 19,50 

Descens de plataforma 5,20 

Retorn en buit 
entre capçaleres 

Transversal 11,00 

Long_G_S5-W3 13,70 

Long_G_S6-W3 19,50 

Long_P_S1-W1 13,70 

Long_P_S2-W1 16,60 

Long_P_S3-W1 19,50 

Long_P_S4-W1 22,50 

Long_P_S1-W2 10,70 

Long_P_S2-W2 13,70 

Long_P_S3-W2 16,60 

Long_P_S4-W2 19,50 

Canvi de platja 27,30 

Taula 2. Temps d'operació de la grua pòrtic entre capçaleres 
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A.2. Sistema de càrrega i descàrrega automatitzat de 

semiremolcs 

Per tal de poder estimar els temps necessaris d’operació en el cas de les forquilles 

extensibles cal prendre com a punt de partida el rendiment ofert pel sistema ja existent, 

encara que sigui per càrrega i descàrrega convencional per la part posterior del semiremolc, 

que és de 90 segons per completar tant el moviment de càrrega com el de descàrrega. 

El primer pas necessari es descompondre el conjunt de moviment que descriuen les 

forquilles tan en descàrrega com en càrrega: 

- Descàrrega: 

- Introducció de les forquilles al semiremolc en buit 

- Aixecament de la càrrega 

- Extracció de la càrrega  

- Recolzament de la càrrega a la superfície de la platja 

- Càrrega: 

- Aixecament de la càrrega a la platja 

- Introducció de la càrrega al semiremolc 

- Recolzament de la càrrega a la superfície del semiremolc 

- Extracció de les forquilles en buit 

Donat que no es té un desglossament acurat de quina fracció dels 90 segons totals 

correspon a casa acció es fan diverses consideracions estimatives per poder recalcular el 

temps en el nou sistema de càrrega i descàrrega lateral. 

Considerant que els temps d’aixecament i recolzament són idèntics i de 3 segons per 

moviment i que del temps restant, dues terceres parts corresponen al moviment amb 

càrrega (menys velocitat per augmentar la seguretat) i el terç restant al moviment en buit, 

s’arriba als següents valors per un sistema de càrrega i descàrrega convencional: 

 

 

 



Pàg. 8  Annexes 

 

Acció Temps necessari [s]  
D

E
S

C
À

R
R

E
G

A
 

Introducció de forquilles en buit 28,00 

Aixecament de càrrega 3,00 

Extracció de la càrrega 56,00 

Recolzament de la càrrega a la 
superfície de la platja 

3,00 

TOTAL 90,00 

C
À

R
R

E
G

A
 

Aixecament de la càrrega 3,00 

Introducció de la càrrega al 
semiremolc 

56,00 

Recolzament de la càrrega a la 
superfície del semiremolc 

3,00 

Extracció de les forquilles en buit 28,00 

TOTAL 90,00 

Taula 3. Temps d'operació del sistema de forquilles extensibles per la càrrega i descàrrega posterior 

en semiremolc de 13.73 metres 

El següent pas és adaptar aquests temps a les distàncies més curtes a recórrer en la 

càrrega lateral. Per tal de poder-ho fer s’estima quin percentatge de temps de moviment 

suposa la càrrega lateral en comparació a la posterior a partir de les proporcions entre 

ample i llarg de semiremolc: 

- Temps de càrrega/descàrrega per una longitud de 13.73 metres à 84 segons 

- Temps de càrrega/descàrrega per una longitud de 2.55 metres à 15.6 segons 

Cal remarcar que es consideren 84 segons de temps de càrrega ja que són els que 

presenten moviment de translació. Tant l’aixecament com el recolzament de la càrrega són 

en estàtic (no moviment horitzontal, només vertical), pel que no intervenen en la 

proporcionalitat a l’hora de recórrer cap de les dues distàncies plantejades. 

Amb això, i completant la proporcionalitat directe, s’arriba als 15.6 segons de temps. Veient 

la proporció entre aquest temps i els 84 segons, s’estima a l’alça que els temps en càrrega 

lateral suposen un 20% dels de càrrega posterior. 
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Aplicant aquest 20% a la taula anterior s’arriba als valors definitius dels temps de càrrega i 

descàrrega automatitzada lateral amb el sistema de forquilles extensibles: 

Acció Temps necessari [s]  

D
E

S
C

À
R

R
E

G
A

 
Introducció de forquilles en buit 5,60 

Aixecament de càrrega 3,00 

Extracció de la càrrega 11,20 

Recolzament de la càrrega a la 
superfície de la platja 

3,00 

TOTAL 22,80 

C
À

R
R

E
G

A
 

Aixecament de la càrrega 3,00 

Introducció de la càrrega al semiremolc 11,20 

Recolzament de la càrrega a la 
superfície del semiremolc 

3,00 

Extracció de les forquilles en buit 5,60 

TOTAL 22,80 

Taula 4. Temps d'operació del sistema de forquilles extensibles per la càrrega i descàrrega lateral en 

semiremolc de 13.73 metres 

 

A.3. Sistema de guia motoritzada pel remolcat de camions 

Finalment, com a últim equipament que intervé en el sistema, és necessari calcular els 

temps d’operació de la guia motoritzada que remolca els camions. 

Tal com s’ha indicat a la memòria i seguint els mateixos principis de seguretat interior de 

magatzem, les especificacions tècniques que ha de complir el mecanisme són les següents: 
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Velocitat màxima [km/h; m/s] 5,00 ; 1,39 

Acceleració màxima [m/s2] 0,2 

Frenada màxima [m/s2] -0,2 

Temps d’acceleració fins Vmàx [s] 7,00 

Temps de frenada fins Vmàx [s] 7,00 

Taula 5. Especificacions guia motoritzada 

Donades aquestes especificacions, és moment de veure els temps obtinguts en el moviment 

de les unitats de transport en cada alternativa. 

Pel que fa a la primera alternativa, tenint en compte la distància entre l’entrada de camions 

consecutius, les acceleracions, les frenades i les equacions del moviment presentades 

anteriorment, els temps en segons obtinguts per cada un dels camions que conformes cada 

comboi són els següents: 

 

  

Camió 1 Camió 2 Camió 3 

Entrada sistema 

Distància a recórrer 68,50 43,50 18,50 

Temps en vmàx 45,80 27,80 9,80 

Distància en vmàx 63,60 38,60 13,60 

Temps de frenada 7,00 7,00 7,00 

Distància de frenada 4,90 4,90 4,90 

Temps total 52,80 34,80 16,80 

Sortida sistema 

Distància a recórrer 25,00 50,00 75,00 

Temps d'acceleració 7,00 7,00 7,00 

Distància d'acceleració 4,90 4,90 4,90 

Temps en vmàx 14,50 32,50 50,50 

Distància en vmàx 20,10 45,10 70,10 

Temps total 21,50 39,50 57,50 

Taula 6. Temps d'operació de la guia motoritzada per la primera alternativa 

Pel que fa a la segona alternativa, la lògica de càlcul és la mateixa però es presenta la 

dificultat afegida que cal tindre en compte que l’entrada i sortida de la guia sovint es dóna en 

situacions d’acceleració o frenada del sistema degut a la presencia d’un altre comboi. 

Amb això, els valors obtinguts són els següents, de nou en segons: 

 



Estudi conceptual de la interfície entre capçalera de magatzem de distribució i sistema de transport extern Pàg. 11 

 

   Camió 1 Camió 2 

Entrada sistema 

Distància a recórrer 36,50 18,50 

Temps en acceleració 3,10 0,00 

Distància d'acceleració 3,40 0,00 

Temps en vmàx 20,40 9,80 

Distància en vmàx 28,20 13,60 

Temps de frenada 7,00 7,00 

Distància de frenada 4,90 4,90 

Temps total 30,50 16,80 

Canvi de 
capçalera 

Distància a recórrer 36,00 36,00 

Temps en acceleració 7,00 7,00 

Distància d'acceleració 4,90 4,90 

Temps en vmàx 18,90 18,90 

Distància en vmàx 26,20 26,20 

Temps de frenada 7,00 7,00 

Distància de frenada 4,90 4,90 

Temps total 32,90 32,90 

Sortida sistema 

Distància a recórrer 18,00 36,00 

Temps en acceleració 7,00 7,00 

Distància d'acceleració 4,90 4,90 

Temps en vmàx 9,50 18,90 

Distància en vmàx 13,10 26,20 

Temps de frenada 0,00 7,00 

Distància de frenada 0,00 4,90 

Temps total 16,50 32,90 

Taula 7. Temps d'operació de la guia motoritzada per la segona alternativa 
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B. PALETES EUROPEES 

Degut a que tot el projecte gira al voltant de les paletes europees, es creu necessari incloure 

un annex on es contemplin totes les característiques de forma detallada (norma UNE-EN 

13698-1) i que justifiquen algunes assumpcions fetes al llarg del treball. 

També coneguts com a europaletes, les seves principal dimensions són de 1200 x 800 mm. 

Aquesta proporció permet que es tracti d’un suport molt versàtil, podent presentar diferents 

col·locacions alhora d’emmagatzemar-ne o transportar-ne.   

El seu pes en buit està comprés entre els 22,5 i els 27 quilograms, mentre que la seva 

capacitat de càrrega es pot diferenciar entre estàtica i dinàmica: 

- Capacitat de càrrega estàtica (sense moure la paleta): fins a 4.000 kg. 

- Capacitat de càrrega dinàmica (paleta en moviment): fins a 1.500 kg. 

B.1. Dimensions detallades 

Tot seguit es detallen les dimensions de tots els components de la paleta europea. 

 

Figura 2. Elements que formen la paleta europea i característiques 

Número 

identificatiu

Número de 

peces
Designació de les peces

Dimensions 

[mm]

1 2 Element d'entrada inferior 1200 x 100 x 22

2 2 Element d'entrada superior 1200 x 145 x 22

3 1 Taula central 1200 x 145 x 22

4 3 Travesser 800 x 145 x 22

5 1 Taula central 1200 x 145 x 22

6 2 Taula intermitja 1200 x 100 x 22

7 6 Dau 145 x 100 x 78

8 3 Dau 145 x 145 x 78

9 42 Cargol de rosca de fusta amb cap avellanat o clau M 5.5 x 90

10 18 Cargol de rosca de fusta amb cap avellanat o clau M 5.5 x 38

Desglossat de la paleta europea
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Figura 3. Dimensions paleta europea. Font: Mecalux 

 

B.2. Principals característiques operatives 

- Al tractar-se d’una paleta estandarditzada, pot utilitzar-se en magatzems automàtics. 

- Els sistemes de manutenció de magatzems estan dissenyats en base a ella, pel que 

hi ha gran varietat de maquinària disponible al mercat. 

- A l’hora de la seva càrrega, les seves mesures resulten molt útils ja que són 

múltiples de les mesures de les caixes estàndard, pel que l’aprofitament que se’n pot 

fer és òptim. 
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Figura 4. Configuracions possibles de paleta europea amb caixes estàndard. Font: Mecalux 

- Dota de flexibilitat alhora de carregar els semiremolcs, poden presentar diferents 

distribucions: 

- 16 files de 2 paletes à 32 paletes de capacitat 

- 15 files de 2 paletes + 1 fila de 3 paletes à 33 paletes de capacitat 

- 11 files de 3 paletes à 33 paletes de capacitat 

  

Figura 5. Possibles distribucions de les paletes europees en semiremolc de 13,73 metres. Font: 

Mecalux 


