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GLOSSARI VOCABULARI
- Impressió: Es refereix a la impressió en offset (mètode d’impressió indirecta basat en la repulsió
entre l’aigua i els olis) del cartonet reciclat, utilitzant sense dissolvents d’assecat ràpid (mitjançant
raigs ultraviolats).
- Contraencolat: En el cas de l’expositor, es tracta d’unir mitjançant coles especials, les planxes de
cartonet reciclat imprès i plastificat amb les planxes de cartró ondulat. També pot fer referència al
procés pel qual s’uneixen les diferents capes de paper que formen el cartonet.
- Encunyat: Procés pel qual es retallen les planxes de cartró i es realitzen les fenedures necessàries,
amb l’ajut d’un encuny, o bé manualment.
-“Splicer”: Màquina que serveix per enllaçar dos rotlles per una producció continuada.

-“Flute” “medium” o canal: Són les fulles ondulades que es troben entre els liners o revestiments.

-“Liner” , revestiment o folre: Fulles llises que componen l’exterior d’una làmina de cartró corrugat
de cara simple. En el cas de més capes d'ondulació són les làmines entre les fulles ondulades.
-“MD(Machine direction)”: Correspon a la direcció de fabricació del material en la línia de
producció.
-“CD(Cross direction)”: Correspon a la direcció transversal a la direcció de fabricació de material.
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1.-INTRODUCCIÓ
1.1.OBJECTIU
El treball consisteix en el disseny, estudi i desenvolupament de mobiliari fet amb cartró i altres
materials reutilitzats o reciclables , que compleixen les mateixes funcions que un mobiliari real fet
de materials convencionals, tenint en compte la optimització del material, el muntatge i el procés
de fabricació.
L'objectiu principal d'aquest treball és ajudar a la societat a conscienciar, comprendre i convèncer
que el mobiliari de cartró és una opció igual de vàlida que elements de la llar fabricats per altres
materials i aporten molts avantatges que s’haurien de tenir en compte en l’actualitat. La intenció
d'aquest treball és intentar abastar un rang de dades numèriques pel disseny estructural de mobles
de cartró a través de la demostració mitjançant càlculs i amb un prototip a escala real.
La recerca inicial d’estudis sobre la microestructura i les propietats mecàniques, és fonamental
abans de decidir quin tipus de cartró es necessita per convertir-lo posteriorment en un moble que
compleixi les nostres necessitats i requisits, optimitzant al màxim el material abans de començar a
dissenyar i muntar elements per posar-los a prova de càrrega.
Per tant, aquest treball pretén contribuir i incentivar la utilització de materials com el cartró en
complements de la llar i en el màxim d’aplicacions possibles i deixar clar que és totalment possible
el desenvolupament de mobiliari durable i resistent fet de cartró.

1.2.ABAST DEL TFG
Aquest treball constarà de les següents tasques:
- Un cop realitzat un estudi previ sobre els mobles i el tipus de cartró, definir les especificacions
tècniques i les característiques dels dissenys.
- Fer un estudi dels diferents conceptes i analitzar-los per diferents mètodes.
- Seleccionar el millor disseny i modelitzar-lo per mitjà d’eines informàtiques( Solidworks).
- Triar un dels mobles escollits mitjançant anàlisis com a dissenys finals , realitzar un estudi
estructural amb el “simulation X” de Solidworks i construir el prototip a escala real.
- Fer un estudi del prototip per tal d’incorporar millores tant pel disseny com per la optimització del
material.
- Extreure conclusions i fer un estudi de la viabilitat econòmica i de l’impacte mediambiental del
prototip.
9

1.3.REQUERIMENTS DEL TFG
El disseny i la construcció d’un prototip a escala real d’un moble de cartró, complint les
especificacions i els objectius de qualsevol moble actual fet amb materials convencionals. Així com
el seu estudi per la optimització del material i l’espai. El prototip és realitzarà amb cartró reciclat i
serà creat per un sol usuari sense necessitat de maquinaria especialitzada per cap tipus d'operació
durant el procés de fabricació, és a dir que sigui totalment fàcil de produir i muntar amb eines tant
senzilles com un cúter i un regle.

1.4.UTILITAT DEL TFG
En aquest últims anys hi ha hagut un augment considerable de preocupació de la societat en la
protecció del planeta i el medi ambient. Cada vegada més surten multitud de prototips i d’objectes
que ajuden i promouen un consum sostenible i que utilitzen energies renovables o alternatives.
Aquest treball incentiva un consum sostenible en el sector de l’interiorisme, és a dir, té l’objectiu de
conscienciar i donar a peu a més dissenys que cridin l’atenció en un material totalment reciclable
com és el cartró. Com major sigui el nombre d’estudis sobre materials amb poca petjada ecològica,
més augmentarà la confiança de les persones en el seu ús. A més a més, el disseny és una de les
parts per la que més es guia un usuari quan va a comprar, per tant crear mobles estèticament
curiosos i atractius fa que augmenti l'interès amb el moble i que s’acabi promocionant. En resum,
considero que a través del treball es dona a conèixer una bona manera de potenciar aquest tipus
de consum sostenible i demostrar la gran viabilitat que suposa tant econòmicament com pel planeta.

2.-DESENVOLUPAMENT
2.1.ANTECEDENTS
El meu primer interès per aquest treball va sorgir a partir del coneixement adquirit en l’empresa en
la qual estic empleat actualment, tot I que des de la infància ja hi ha hagut una certa fascinació pel
dibuix i el disseny, i més recentment per l’interiorisme i la decoració, que han fet que combini
conceptes, decantant-me per realitzar aquest projecte.
Des de ben petit m’ha cridat l'atenció la fabricació de qualsevol tipus d’objecte a partir de la meva
pròpia creativitat. Coincideix que de forma que jo anava creixent, la meva afició per la construcció
de mobles, també anava augmentant. Vaig arribar al punt de construir qualsevol element que
necessités, amb fustes que recopilava de casa o del carrer.

10

Més endavant, al arribar al final del batxillerat vaig realitzar el meu treball de fi de cicle d’un pupitre
amb diverses innovacions i pensat ergonòmicament per a joves estudiants.

Desprès d’aquesta etapa, durant els següents anys de carrera no vaig parar de dissenyar en una
llibreta els mobles que se m’acudien ocasionalment i fins I tot alguna vegada havia pensat en
presentar-los a concursos de disseny com per exemple “Andreu world” però no vaig arribar a fer-ho
mai.
Llavors, fa vora d’un any vaig entrar de pràctiques a l’empresa on estic ara i allà, vaig descobrir el
cartró com a element estructural. Tot i que mai l’havia utilitzat abans per construir un objecte, em
vaig adonar que fer ús del cartró era una bona manera de simular les peces que havia de demanar
per fabricar. Per tant, abans d’enviar un plànol per mecanitzar una peça o més, vaig voler realitzar el
prototip en cartró I vaig comprovar que encaixava bé per dimensions I que funcionaria l’aplicació
sense suposar un cost addicional per el projecte.
Aquesta situació va provocar que em plantegés aquest nou repte, I vaig decidir encarar-lo.

2.2.ESTAT DE L’ART
Tot i que el cartró compleix totes les necessitats de la indústria de l'envàs, els productes tenen
caràcter principalment a curt termini, però manquen d'informació precisa i experiència en estats de
suport de càrrega duradors, especialment en condicions climàtiques externes.
Els dissenyadors assemblen principalment elements amb productes de cartró existents i ho utilitzen
per mobiliari interior, basant-se en l'experiència i en càlculs senzills realitzen estructures.
El principal problema són els dubtes sobre les propietats del cartró i el seu comportament a llarg
termini, sobretot pels consumidors. Com a conseqüència, els dissenyadors intenten trobar una
manera de demostrar al client que és una bona alternativa als materials actuals i amb una durabilitat
de uns 4 anys que surt extremadament rentable tant econòmicament com per el planeta.
Tot i això aquest enfocament va canviant, les persones es van conscienciant cada cop més i confien
en la resistència i durabilitat d’aquest tipus de mobiliari.
Sobretot, les innovacions en disseny i en la creació de nous tipus de cartró amb millors propietats
mecàniques van fent que alteri la concepció del comprador.
La millora en impermeabilitat i ignifugació d’aquest material significa un gran salt , tant com pel
sector de l’interiorisme, com l’ús com element arquitectònic i altres aplicacions. A més, els dissenys
van evolucionant, optimitzant la quantitat de material i obtenint una estètica amb un acabat a l’ull
del usuari molt semblant al de la fusta.
Per tant, es considera que el disseny de mobles i altres elements en cartró està en auge, és a dir està
creixent considerablement, però lamentablement és causa de la manca de recursos econòmics i per
la conscienciació de que hem de fer alguna cosa per salvar el planeta
11

2.2.1 Breu història ús cartró
Les primeres cultures d'utilitzar paper com a material de construcció eren xinesos i egipcis antics.
El segle 9 A.D., la cultura japonesa va començar a utilitzar elements de paper en la construcció de
portes corredisses i parets, anomenat shoji-fusuma. Aquesta va ser la primera vegada que es va
utilitzar paper com a component d'interiorisme.
França va ser el primer a utilitzar paper en la producció de mobles el segle XIX, i més tard com a
coberta de paret, introduint-se per a la primera temps del paper de la història com a funció
decorativa.
El 1817 Dickinson va crear una màquina amb dos cilindres, que produïa cartró de dues capes que es
combinaven per premsa humida. Les invencions dels segles XVIII i XIX referents a matèries primeres
i la producció de paper i cartró va donar lloc a una revolució en el paper industrial que, al seu torn,
va portar a la producció massiva i rendible de productes de paper, i un major desenvolupament de
la indústria. I el més important, van fer paper a material àmpliament disponible.
El paper corrugat es va utilitzar per primera vegada el 1856 per a la producció de barrets, per part
de dos empresaris britànics. Més tard, van obtenir una patent per a una tecnologia similar usada en
l'envàs d'articles fràgils.
El cartró corrugat és un material dur, fort i lleuger, format per tres capes de paper kraft marró. El
1884, el farmacèutic suec, Carl F. Dahl, va desenvolupar un procés per polir les fitxes de fusta en un
paper fort que resisteix l’esquinçament, la divisió i l'esclat.
Destaquen els següent fets importants pel desenvolupament d’aquest material:
- 1856 Healey y Halen a Anglaterra van utilitzar per primera vegada el paper corrugat per a la
producció de barrets i més tard van obtenir la primera patent per fabricar cartró ondulat.
- 1871 A. Jones patenta en USA paper ondulat per ampolles
- 1874 Thomson & Norris construeixen la primera planta per fabricar cartró.
Les nombroses patents que es van presentar sobre aquest nou producte van ser adquirides per
tres fabricants: Robert H. Thompson i Henry D. Norris, qui van unir forces i van formar la
companyia Thompson & Norris, i Robert Gair, que va fundar la companyia Robert Gair Co Aquestes
dues empreses que operaven en les àrees de Nova York i Boston van gaudir d'un substancial
monopoli durant almenys dues dècades gràcies al seu control de les patents. Robert Gair és
considerat el pare del cartró plegat i va ser un dels pioners de la indústria del cartró corrugat. Va
aconseguir el reconeixement gràcies al desenvolupament de l'estil de caixa estàndard amb fendits i
enganxat de la solapa, el sistema actual de fabricació de caixes de cartró.
- 1895 Wells Fargo utilitza càrrega per el seus enviaments. Es va inventar la ondulació en continu
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Atès que el cartró ondulat és un material d'embalatge versàtil, s'utilitzen milions de tones cada any
per protegir i mostrar productes. Durant 1992, es van produir més de 25 milions de tones de cartró
corrugat als Estats Units. També es van produir 6 milions de tones de cartró o cartró sense corrent
per al seu ús en envasos plegables.
Avui dia, la investigació sobre els camps de cartró de paper, paper i cartró corrugat ha evolucionat
àmpliament, i és ara representada per associacions comercials mundials com la Federació Europea
de cartró ondulat Fabricants (FEFCO)[10]. A més, la recerca i desenvolupament de materials bàsics
en productes de pasta i paper s'està duent a terme a diverses institucions acadèmiques, algunes de
les quals ara dediquen departaments sencers al camp, com ara l'Institut de Ciència i Tecnologia de
Paper de Georgia Institute of Technology (EUA) i Hèlsinki Departament de Tecnologia de Productes
Forestals de la Universitat de Tecnologia, Tecnologia de paper i polidora.

2.2.2 Ús del cartró en mobles

Frank Gehry
Encara que la gent ha viscut al voltant del cartró durant tant de temps que ha existit, probablement
va ser introduït per primera vegada al món del disseny per Frank Gehry (1929). La línia, encara
fabricada i venuda per Vitra, consta de cadires i taules modernes. Dissenya la sèrie exclusiva Easy
Edges, convertint-se en un referent a nivell mundial. Ofereix una nova estètica delicada i detallada
del cartró, però encara que sembli una estructura senzilla, són mobles robusts i estables.
La "Wiggle Chair", que ha guanyat molts premis de disseny i ha estat inclosa en espectacles
museístics al London Design Museum i en altres llocs, conté 60 capes de cartró ondulat realitzades
per cargols amagats i bordes de fibres.

FIGURA 1: Cadira i tamboret Wiggle (Easy Edges) [3]
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Eric Guiomar
A principis de la dècada de 1980, la tècnica d'Eric Guiomar esdevé molt popular a França. És
totalment diferent de la tècnica de Frank Gehry. El mobiliari de la tècnica de Guiomar està fabricat
amb cartró corrugat, ranura simple, doble i triple. En primer lloc, es crea un marc amb plaques de
cartró entrellaçades que es tallen segons el disseny original. Aquest és el marc de suport de la peça,
com seria el cas d'un vaixell. A continuació, el marc està cobert amb cartró que es amb un ajust
perfecte. Aquesta tècnica permet una gran llibertat en l'elecció de formes i materials.

Shigeru Ban
Un altre exemple de disseny d'interiors creat per un
reconegut arquitecte és una col·lecció anomenada Carta,
dissenyada per l'arquitecte Japonès Shigeru Ban. La
col·lecció va ser inicialment dissenyada al 1994 per a la
Galeria Miyake Design Studio a Shibuya, Tòquio. Però
posteriorment es va ampliar per incloure una cadira, chaise
longue, pantalla i taula. L'arquitecte va utilitzar tubs de
paper impregnats connectats amb elements de fusta. Els
mobles que conformen la col·lecció Carta són produïts per
l'empresa suïssa wb.
FIGURA 2: Lounge chair [4]

Com autors més actuals i empreses destaquen:

Chiaragami:
Empresa fundada i dirigida pel dissenyador nord-americà Zach Rotholz, exalumne de la Facultat de
Mecànica Enginyeria a la Universitat de Yale , dissenya i produeix mobles formats per triples parets
cartró corrugat. El material per als seus dissenys està format per un 70% de fibres reciclades i 30%
de fibres verge. La col·lecció de Chairigami inclou cadires, taules i prestatgeries. Tot els seus
productes consisteixen en plaques planes de cartró que són plegades pel client. [8]
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Cartonlab:
És una empresa espanyola situada a Murcia que es dedica al
disseny de mobiliari de cartró.
Tenen molts disseny i fan projectes personalitzats. Tenen
diversos mobles modulars , resistents i fets amb material 100%
reciclable i reutilitzable.
Les seves cadires destaquen perquè són còmodes,
ergonòmiques a més de suportar perfectament el pes d’una
persona adulta.
Un dels dissenys més destacats és la cadira Taray ja que és
fàcil de muntar i transportar. Es munta en menys de 3 minuts
sense l’ús d’adhesius per la seva unió.
FIGURA 3: cadira Taray [1]

Karton group:
És una empresa alemanya especialitzada en fer mobles de cartró, que destaquen per tenir molt bon
acabat , ser lleugers , fàcils de muntar i totalment reciclables.
Entre els seus mobles destaca la Dutch Design
Chair que és un tamboret dissenyat per Tim
Várdy, qui tocava el piano clàssic, d’allà va treure
la idea de crear aquest moble, que fos lleuger,
barat i fàcil de transportar.
Des de llavors, la cadira s'ha desenvolupat més i
més i es va convertir en un objecte d'art que es
ven en museus com el Museu Van Gogh
d'Amsterdam i galeries com la Lafayette a París.
Des de 2011 es va desenvolupar la Dutch Design
Chair i es ven en botigues de disseny
especialitzat a Holanda i a l'estranger. The New
York Times Style Magazine va descriure la
càtedra com a 'creació destacada holandesa' en
un article sobre el disseny holandès.
FIGURA 4: Dutch design chair [7]
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Kubedesign:
És una empresa situada en Itàlia, pionera en el món de disseny amb cartró. Conté multitud de
mobles i complements , donen un ús de les formes, de les línies i dels colors molt original.
Presenten diversos mobles personalitzables , amb colors intercanviables i també disponibles per
infant. Utilitzen la majoria de tècniques per les seves creacions, des de la unió de diverses làmines
sobreposades formant figures més complexes, fins cadires senzilles , formades per 4 peces plegades,
que s’uneixen sense la necessitat de cap element adhesiu. Com la majoria d’aquestes empreses de
mobles de cartró també tenen una visió d’un mode de vida sostenible, és a dir, forma part de la seva
ètica empresarial i intenten reduir l’impacte mediambiental durant tot el procés de fabricació.

FIGURA 5: Pop chair, cadira plegable de
Kubedesign [2]

FIGURA 6: Clorindo , sofa de Kubedesign

2.2.3 Cartró
El cartró és un element que es fabrica a partir de la superposició de papers amb l'objectiu d'obtenir
un material amb unes propietats úniques pel que fa a resistència, lleugeresa i versatilitat. El cartró
és un material que cada vegada té més aplicacions en diferents sectors: disseny industrial, mobiliari,
arquitectura. Hi ha diferents tipus de cartró en funció a la seva fabricació i estructura interna. Entre
tots ells, els formats amb què solem treballar habitualment són els següents:

Tipus
- Cartró niu d'abella
Aquest tipus de cartró està format per dues parets exteriors i una estructura interior, igual que el
cartró corrugat. La diferència entre aquests és que l'estructura interior del niu d'abella no és un
paper ondulat sinó una estructura hexagonal que recorda al panell d'abella. La característica
fonamental d'aquest cartró és la seva imbatible relació entre lleugeresa i rigidesa.

16

És ideal per fer panells rígids i elements de gran format que flexen. El resultat és molt més lleuger
que la fusta i l'acabat lateral del cant del cartró niu d'abella és pràcticament el mateix sense importar
l'orientació del tall. (Això no passa amb el cartró ondulat).
Per contra aquest cartró no permet fer plegats. Tampoc es recomana fer talls en "V", ja que ni la línia
de plec resulta especialment bona, ni la resistència obtinguda és suficient per oferir dissenys amb
una durabilitat i resistència òptimes.
És un tipus de cartró que es pot trobar en gruixos que van des dels 6 mm fins 70mm d'espessor. No
obstant els gruixos d'ús més comú són 10-15mm. Entre els principals fabricants i distribuïdors
destacats de cartró tipus niu d'Abella es troben: Nidokraft, Falconboard, Beelite.
- Cartró ondulat
També conegut com corrugat, està format per 2 o més làmines de paper: la làmina interior té uns
plecs que es coneixen com medium, ones o flauta, i les crestes d'aquestes ones estan unides a una
o dues làmines exteriors de paper anomenades liners, formant una espècie de sandvitx de cartró.
Aquesta construcció que pot semblar senzilla incrementa enormement la resistència del cartró.
El gruix del cartró corrugat depèn de la mida de les seves ones, que es classifiquen amb una
nomenclatura estàndard:
A: 4,2-4,8 mm
C 3,5 - 4,2 mm
B: 2,2 - 3,5 mm
E: 1,14-2,2 mm
F: 0,75-1,14 mm
N: 0,5 - 0,75 mm
Segons la seva composició, hi ha diversos tipus de cartró ondulat: Simple cara. Aquest cartró es
compon només per dues làmines de paper: un mèdium i un liner. Tot just té resistència però és un
gran aïllant les col·lisions, de manera que s'utilitza per embolicar objectes fràgils.
· Una ona. Es forma amb tres làmines de paper: un mèdium i dues liners. La majoria de caixes es fan
amb aquest tipus de cartró perquè és bastant resistent.
· Doble ona. És el resultat de dues mediums separats entre si per un liner interior. Aquest cartró és
molt resistent i s'empra en, per exemple, caixes de fruites i verdures.
· Triple ona. Format a partir de tres mediums, dos liners mitjans i dues liners, aquest cartró és ideal
per a projectes que hagin de suportar una mica de pes
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FIGURA 7: Tipus de cartró segons la quantitat de capes [11]

· Quàdruple ona. Aquest cartró es crea amb tres mediums (un d'ells doble), dos liners mitjans i dues
liners, i és el material perfecte per a dissenys que hagin de aguantar grans quantitats de pes.
- Cartró compacte
Aquest tipus de cartró es fabrica mitjançant el premsat de diverses capes. La major part es
produeix a partir de cartrons 100% reciclats. El cartró compacte més comú té un acabat gris i un
gruix de 2 mm, encara que també pot trobar-se en diferents gruixos i colors (Blanc, negre, kraft)
-Panells especials alveolars: Re-board,Xanita(Xboard) i Bui Giordano.
El Re-board és un panell de cartró d'altes prestacions concebut principalment per al disseny
d'estands, PLV i impressió. Desenvolupat i fabricat per Stora Enso Re-board a Suècia, aquest tipus de
cartró combina solidesa, rigidesa i lleugeresa gràcies a la seva estructura especial interna. La seva
superfície llisa és perfecta per a la impressió, i existeixen models resistents a l'aigua i al foc.
·Re-board
Els panells de Reboard estan disponibles en 10 i 16 mm amb unes dimensions màximes de 3200 mm
de llarg i 1600 d'ample. Per a la fabricació de Reboard s'utilitzen adhesius amb base aquosa, evitant
químics perjudicials per al medi ambient.
·Xanita(Xboard)
El X-Board, també conegut com Xanita, és un cartró ecològic que es fabrica amb fibres de paper i
cartró de caixes reciclades, compactades amb cues orgàniques entre dues capes d'un cartronet kraft
o blanc per imprimir, el que li confereix una gran resistència i estabilitat a la humitat. Xanita es
produeix a Sud-àfrica, té un gruix de 8/10 o 16 mm i pesa un 75% menys que un tauler de fusta MDF.
Pel que fa a resistència, pot suportar fins a 60 tones per m2. (Test Crush Strength ASTM C473-03)
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·Bui Giordano
Aquesta empresa Italiana fabrica panells de cartró en diferents gruixos (fins 100mm), formats i
acabats. Ofereixen a més la possibilitat d'un acabat resistent al foc, i també d'adquirir únicament el
cor intern en làmines (2000 × 500) o en blocs (200x500x350mm), amb el que conformen el material .
[cartonlab]

Procès de Fabricació
Picant els xips de pi
- La fabricació de cartró corrugat comença amb la pasta de xips de fusta en el procés de kraft (sulfat).
En primer lloc, els troncs d'arbres es despullen d'escorça i esquincen petits xips. A continuació, es
col·loquen en un gran dipòsit d'alta pressió anomenat digestor per lots, on es couen en una solució
d'hidròxid de sodi (NaOH) i altres compostos iònics com sulfats, sulfurs i sulfits .Aquests productes
químics fortament alcalins dissolen la lignina, la substància semblant a la cola que conté les fibres
individuals de fusta en un tronc d'arbre.
- Quan la pressió s'allibera després de diverses hores, els xips de fusta esclaten com les crispetes en
masses de fibra suaus.
Realització de paper kraft
- Després de passos addicionals de neteja i refinament, es posa un pasta consistent de polpa de fusta
a la màquina de fabricació de paper, també coneguda com a màquina Fourdrinier. Aquesta màquina
conté unes estructures gegantines i quadrades de fins 82.88 metres amb una malla de filferro on es
forma inicialment el paper. A continuació, el paper s'alimenta en rols massius, amb escalfament de
vapor i mantes que eliminen l'aigua. Al final, el mitjà acabat, o el folre, es llança per a l'enviament.
Enviament i emmagatzematge del paper kraft
- Rodets de paper kraft es troben disponibles de moltes mides per adaptar-se a l'equip de producció
de diferents plantes corrugadores. Les mides més comunes són de 1701.8 mm d'ample i 2209.8 mm
d'ample. Un rotllo de paper de més de 220.98 cm pot pesar fins a 2.724 Kg. Es poden carregar fins
a 22 rotllos de paper de 2209.8 mm en un vagó de ferrocarril per a l'enviament a una planta de
corrugació.
- A la planta, el paper kraft està separat en diferents graus, que s'utilitzaran pel canal i el revestiment.
Aquests diferents graus de cartró corrugat es poden fer combinant diferents graus de paper kraft.
Un especialista en packaging adequat treballa amb el client per determinar la força necessària per
a la planificació del contenidor de cartró corrugat. A continuació, quan una planta rep un encàrrec
dels contenidors, un enginyer de producte especifica la combinació de fluter i liner per produir un
cartró que coincideixi amb el requisit del client.[18,19]
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Corrugat de cartró
- Utilitzant potents elevadors de forquilles, els operaris d'equips especialitzats seleccionen, mouen i
carreguen rotllos de paper kraft en un extrem del corrugador.
- S’introdueixen a la màquina els dos rotlles. El que serà el canal i el que serà el revestiment . El
revestiment es desplaça per sobre dels rotlles ondulants al llarg d'una estructura plana anomenada
pont, mentre que el canal va per els rotlles corrugadors. Posteriorment en el procés, aquest folre
serà enganxat al medi ondulat.
- Per a una gran producció, els rodets addicionals es carreguen en splicers automàtics. Els detectors
controlen els rotllos d'alimentació del paper en el corrugador. Quan un rotlle està pràcticament buit,
el sistema de control del corrugador inicia un splicer i el paper del nou rotllo s'uneix al final del paper.
Per tant, la producció de cartró corrugat és contínua, i no es perd cap velocitat de producció.
- El canal al ser ondulat s'administra als rodets gegants, accionats elèctricament en el corrugador,
primer a través dels rodets de preescalfament i després a través dels rotlles de corrugació. El vapor
de 1.20 a 1.24MPa es veu obligat a passar a través d'ambdós conjunts de corrons, i, a mesura que el
paper passa a través d'ells, les temperatures arriben 177 a 185 graus centígrads. Quan el paper
calent passa entre els rotllos de corrugació, les flautes s'apropen i es dobleguen, formant la part
central d'un full de cartró corrugat. Cada màquina corrugadora disposa de rotllos corrugables
intercanviables amb diferents mides de flauta.

FIGURA 8: La mida de la flauta en el corrugador canvia l'ample del ondulat [9]
- El canal viatja al costat d'un conjunt de corrons anomenat l'estació d'adhesió single-fa. Aquí, una
capa de revestiment està enganxat al mèdium. La cola de midó s'aplica acuradament a les vores
corrugades del canal i s'afegeix la primera capa de liner. Des del single-fa, el canal i el revestiment es
dirigeixen a l'estació de cola de doble suport, on s'afegeix l'altra capa de revestiment del pont seguint
el mateix procediment. Continuant a través del corrugador, el cartró passa sobre plaques escalfades
a vapor que guareixen la cola.[9]
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FIGURA 9: Procés fabricació cartró corrugat [22]

2.3.SELECCIÓ DE L’APLICACIÓ
2.3.1.Materials
Segons la informació cercada, el millor cartró per realitzar mobiliari seria el corrugat de tipus A però
triple ondulat per augmentar la resistència, i amb suficient flexibilitat per poder-lo plegar sense
problemes i realitzar les formes desitjades sense necessitat de maquinària, ja que provocaria un
encariment i un augment de l’impacte del medi ambient durant el procés de fabricació.
A més, la rigidesa i la lleugeresa de l'envàs corrugat contribueixen a reduir costos, tot garantint el
màxim rendiment del material, especialment en termes de resistència a la compressió vertical.
Aquesta relació força-pes és totalment única. A més, la seva construcció enginyosa proporciona
notables qualitats d'absorció de xoc i excel·lent aïllament tèrmic.
Les organitzacions benèfiques més petites i les empreses sense ànim de lucre també han aprofitat
els avantatges del cartró, amb organitzacions com ara "Disseny adaptatiu" per ajudar a crear mobles
personalitzats per a nens amb discapacitat, que els permetin interactuar amb els seus companys a
taules de mida estàndard.
El cartró ha aconseguit tenir èxit on altres materials han fracassat. El seu transport i muntatge ràpids
i fàcils fa que sigui ideal per crear habitatges temporals per a aquells afectats per crisis.
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2.3.2 Àmbit aplicació
L’estudi s’enfocarà en el disseny i optimització del material en el mobiliari principal d’una habitació
enfocada a un públic juvenil. Està dirigit en aquest rang d’edat perquè és una etapa de la vida en la
qual no s’acostuma a disposar d’un gran coixí econòmic, I es busquen solucions ràpides I assequibles.
A més a més, el jovent sol tenir més confiança en les noves propostes. Per tant, en aquest treball és
dissenyarà el mobiliari que es considera indispensable per un dormitori i que compleix les
necessitats prioritàries en aquestes edats.
La utilització de mobles d’aquest caire permet la personalització del teu espai a baix preu , amb una
fàcil mobilitat i possibilitat de canvi a més de contribuir amb el reciclatge un cop finalitzada la vida
del element.
El cartró és fàcil de piratejar i perdonar molt. El taulell de cartró és el mitjà perfecte que permet
personalitzar l'espai de treball. Es pot pintar amb els dissenys que es vulgui. Tallar forats per cables
elèctrics, monitors, o tot tipus de safata per posar qualsevol cosa ,és una forma fàcil d'expressar-se
a través dels mobles.

2.4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
2.4.1. Generals
Cada un dels elements que formen part de l’habitació han de complir els següents requisits:
1. Que tingui la màxima durabilitat
2. Que sigui el més resistent possible
3. Que tingui el menor nombre de peces possibles
4. Que hi hagi la mínima pèrdua de material
5. Que sigui el més còmode possible
6. Que sigui ràpid de fabricar
7. Que s’adapti al màxim nombre d’usuaris possibles
8. Que sigui 100% reciclable
9. Que sigui de Fàcil muntatge
10. Que sigui el més lleuger possible
11. Que tingui el màxim de funcions possibles
12. Que aprofiti el màxim l’espai
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Dimensions habitació i situació mobiliari:

FIGURA 10: Planta distribució mobiliari en un dormitori

2.4.2.Específiques
Escriptori:
· Normativa:
- UNE-EN 527-1:2011
· Delimitació espai:

FIGURA 11: Esquema amb
cotes generals delimitació
espai escriptori
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Llit:
· Normativa:
- UNE-EN 1957
- UNE-EN 1334
· Delimitació espai:

FIGURA 12: Esquema amb
cotes generals delimitació
espai llit

Tauleta:
· Delimitació espai:

FIGURA 13: Esquema amb
cotes generals delimitació
espai tauleta
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Armari:
· Normativa:
- UNE-EN 11023-1:1992
· Delimitació espai:

FIGURA 14: Esquema amb
cotes generals delimitació
espai armari

Cadira:
· Normativa:
Seients d'interior per a ús domèstic (cadires,
butaques, tamborets, sofàs):
- UNE-EN 12520(2010)
- UNE-EN 1022: 2005 (estabilitat)
- UNE-EN 1728: 2013 (resistència i durabilitat).
· Delimitació espai:

FIGURA 15: Esquema amb
cotes generals delimitació
espai cadira
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2.5.DISSENY CONCEPTUAL
2.5.1.Escriptori:
Disseny 1

Disseny 2

Avantatges:
-Poca quantitat material
-Fàcil assemblatge
-Fàcil fabricació peces
-Emmagatzematge protegit exterior

Avantatges:
-Molt resistent
-Més complexitat en la forma
-Millor acabat visualment

Inconvenients:
-Baixa resistència
-Calaixos no guiats
-Resistència baixa

Inconvenients:
-Molta quantitat materials
-Utilització cola per assemblatge
-Complexitat muntatge

Disseny 3

Disseny 4

Avantatges:
-Resistència
-Originalitat
-Calaix guiat

Avantatges:
-Molt resistent
-Espai emmagatzematge protegit
-Fàcil assemblatge
-Calaixos guiats

Inconvenients:
-Procés d’assemblatge lent
-Molta quantitat material
-Utilització cola per unir cilindres

Inconvenients:
-Quantitat de material
-Estèticament pobre

TAULA 1: Avantatges-inconvenients dissenys escriptoris
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Explicació conceptes:
- Disseny 1: Aquest concepte és el que menys material requereix per a la seva fabricació. Amb un
parell de làmines de cartró de triple capa i 4 trossos de cilindre són suficient per obtenir el pupitre.
Tot i que no proporciona un gran espai d’emmagatzematge ni és gaire bonic estèticament, és una
manera molt fàcil, econòmica i amb una alta resistència. També incorpora un fil trenat fet a partir
de bosses de plàstic reutilitzades per subjectar el calaix , que augmenta uns anys la vida útil del
plàstic, que és un material molt difícil de reciclar. En resum, és una proposta senzilla però que
requereix l’ús de cola per la fixació de les potes. Tampoc és ideal per ser transportada i muntada en
una altre situació i a part té una ergonomia i un disseny força pobre.

- Disseny 2: Aquest disseny consta d’un conjunt de moltes capes sobreposades amb la mateixa forma.
Aquesta disposició del material permet una gran flexibilitat en quant a formes complexes sense
perdre resistència . En aquest cas es podria utilitzar cartró corrugat de simple capa encolat, ja que
un cop agrupat en làmines exerceix molta més resistència , perquè la força aplicada en el seu ús diari
seria a la part de l’espessor de la placa, que és la part que resisteix millor la compressió i més si
aquestes capes es col·loquen mirant que les ondulacions estiguin en la MD.
Però aquest moble produeix molta pèrdua de material i molt temps en el procés de fabricació, ja
que s’han de tallar i encolar moltes làmines.

- Disseny 3: El concepte es basa en la utilització de cartró corrugat de triple capa combinat amb dos
cilindres de paret gruixuda de cartró. L’ús d’aquest, fa que la quantitat de làmines disminueixi ja que
té una resistència molt elevada. Fins I tot, depenent de l’espessor de cada capa de canal ondulat pot
adquirir unes propietats molt semblants a una fusta laminada, sobretot en resistència a la
compressió en la direcció MD(Machine Direction). Per altra banda, encareix molt el procés de
producció ja que és difícil de plegar i tallar en si l’adquisició de la matèria prima.
A més, d'incorporació dels cilindres amb la única operació en el procés de fabricació de tallar a la
mida desitjada, suma una gran resistència amb poc material i amb una gran facilitat de muntatge, ja
que només cal fer un forat penetrant les dues capes del corrugat. Tot I així, caldria encolar ambdós
cilindres per assegurar que no surten al desplaçar el pupitre, ja que l’espessor de penetració és molt
reduït. La utilització de la cola dificulta el procés de desmuntatge i reciclatge.

-Disseny 4: El concepte 4 optimitza molt bé el material. Està pensat per utilitzar cartró corrugat de
doble capa, que a part de reduir els costos de la matèria prima també facilita molt el procés de
fabricació, ja que per tallar i plegar no suposa cap tipus de dificultat. Tot i que necessita més plecs
per reforçar l’estructura base , té un disseny senzill i permet la incorporació de calaixos guiats amb
un simple cilindre movent-se a través d’un forat en una de les parets. En general, és un pupitre molt
complet, amb una bona ergonomia i amb gran espai d’emmagatzematge que facilita la realització de
diverses tasques.
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2.5.2.Llit:
Disseny 1

Disseny 2

Avantatges:
-Procés tall peces molt senzill
-Original
-Barat

Avantatges:
-Senzill
-Fàcil muntatge
-Fàcil procés fabricació peces

Inconvenients:
-Assemblatge complex
-Utilització de cola per unió components
-Poc resistent extrems

Inconvenients:
- Visualment pobre
-Poc resistent
-Difícil accés emmagatzematge

Disseny 3

Disseny 4

Avantatges:
-Molt resistent
-Més complexitat en la forma
-Millor acabat visualment

Avantatges:
-Molt resistent
-Fàcil assemblatge
-Multifuncional
-Emmagatzematge protegit

Inconvenients:
-Molta quantitat material
-Utilització cola per unió components
-Complexitat muntatge

Inconvenients:
-Quantitat material
-Acabat

TAULA 2: Avantatges-inconvenients dissenys llits
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Explicació conceptes:
- Disseny 1: El disseny consta d’una estructura totalment formada de cilindres de cartró units entre
ells, fet que proporciona una gran estabilitat al model. La utilització de només una làmina de triple
corrugat i un conjunt de cilindres fa que la quantitat de material i per tant, el cost de la matèria prima
sigui molt reduït. Per contra, és un disseny molt senzill sense espai d’emmagatzematge i
estèticament molt escàs, a part que la unió entre els cilindres dificulta el procés de fabricació i si es
realitza amb cola el converteix en un producte no totalment reciclable.

- Disseny 2: Aquest disseny està format únicament per plaques de cartró triple corrugat convertintlo en un concepte molt senzill, tant en fabricació com en assemblatge. A més, proporciona espai
d’emmagatzematge ja que consta de 4 calaixos amb una tapa superior extraïble. Tot i això, el seu
espai és de difícil accés i l’acabat és força pobre degut a les làmines assemblades entre elles
sobresurten i trenquen la linealitat de la superfícies.

- Disseny 3: Com tots els dissenys d’aquest tipus , presenten un bon acabat amb alta resistència
però utilitzen i malgasten molt material en el seu procés de fabricació, a part que el seu
assemblatge és farragós i encareix molt el resultat final. Consta de diverses capes de cartró doble
corrugat encolades entre si, que permeten formes més complexes mantenint la resistència ja que
és un material que suporta molt bé la compressió vertical.

- Disseny 4: Per últim, el concepte 4 és un disseny molt versàtil i amb una gran optimització de l’espai.
Compta amb un gran espai d’emmagatzematge amb dos calaixos guiats. A més, està pensat per
utilitzar cartró de doble capa que mitjançant plecs proporciona una resistència òptima per complir
els objectius. Per a complementar, també té un plec inclinat en una de les làmines superiors i un tall
als laterals perquè en un simple moviment, la meitat de l’espai superior es converteixi en un
respatller i el llit pugui utilitzar-se també com a sofà, és un sistema mobiliari de tipus divan.
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2.5.3.Tauleta:
Disseny 1

Disseny 2

Avantatges:
-Poc espai empaquetat
-Fàcil assemblatge
-Poca quantitat material

Avantatges:
-Poca quantitat materials
-Fàcil assemblatge
- Econòmic i fàcil de fabricar

Inconvenients:
-Emmagatzematge obert
-Pestanya unió trenca estètica
-Poca resistència

Inconvenients:
-No elevada resistència
- inestabilitat fixació components

Disseny 3

Disseny 4

Avantatges:
-Calaix amb guiatge
-Poca quantitat peces a assemblar
- Resistència elevada

Avantatges:
-Resistent
-Part emmagatzematge cobert
-Fàcil assemblatge

Inconvenients:
- Quantitat de material
- Menys econòmic i més temps de fabricació

Inconvenients:
-Espais petits en l’emmagatzematge de la part
superior.
-Calaix no guiat
TAULA 3: Avantatges-inconvenients dissenys tauletes de nit
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Explicació conceptes:
- Disseny 1:El primer concepte està format únicament per 2 làmines de cartró corrugat de triple ona,
convertint-lo així en un disseny molt viable econòmicament i molt ràpid tant de fabricar com
d’assemblar. No destaca per la seva estètica I al tant sols tenir dos làmines laterals de doble corrugat,
tampoc ho fa per la seva resistència. Tot i així, té 3 espais per emmagatzematge i compleix la seva
funció sense un ús excessiu de material.

- Disseny 2: Aquest disseny destaca perquè és molt ràpid de fabricar ja que no conté cap plec, són
simplement 5 làmines de doble corrugat assemblades entre elles. Això fa que sigui un moble molt
ràpid de fabricar i d’assemblar . A més és un moble fàcil de transportar pels dos forats situats en la
part superior de les làmines laterals i força compacte tot i tenir un bon espai d’emmagatzematge.

- Disseny 3: El disseny nº3 destaca per la seva resistència. Tot i utilitzar com els altres conceptes,
làmines de cartró ondulat de doble ona , conté una sèrie de plecs estratègicament col·locats que fan
que la seva resistència augmenti significativament , a més de que proporciona un espai entre
superfícies, per on col·locar un cilindre que pugui guiar el calaix i evitar que caigui a l’extreure un
objecte del seu interior.

- Disseny 4: Aquest model és el mes senzill dels conceptes per la tauleta de nit. Consta només de
dues làmines de cartró doble corrugat per l’estructura principal i el calaix que està fet amb una única
làmina de simple corrugat. És un disseny que proporciona dos espais oberts a la part superior i un
calaix gros per l’emmagatzematge tancat.
És una tauleta que tot i no destacar per la seva resistència, optimitza molt bé l’espai i crida força
l’atenció estèticament.
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2.5.4. Armari:
Disseny 1

Disseny 2

Avantatges:
-Fàcil assemblatge
-Poca quantitat material
-Senzillesa

Avantatges:
- Resistència
-Calaixos guiats
-Fàcil assemblatge

Inconvenients:
-No alta resistència
- Calaixos no guiats

Inconvenients:
-Quantitat material
- Procés de fabricació menys econòmic i més llarg

Disseny 3

Disseny 4

Avantatges:
-Poca quantitat material
-Resistència

Avantatges:
-Fàcil assemblatge
-Poca quantitat materials
-Econòmic i ràpid de fabricar

Inconvenients:
Inconvenients:
-Calaixos no guiats
-Estabilitat
-Temps procés fabricació peces
-Calaixos no guiats
TAULA 4: Avantatges-inconvenients dissenys armaris
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Explicació conceptes:
- Disseny 1: El fonament d’aquest concepte és la senzillesa , amb únicament un assemblatge de 6
làmines de cartró triple corrugat més els calaixos a cada un dels nivells. És un armari amb un bon
espai de emmagatzematge , tant per roba que es situa als calaixos com per la dels penjadors, ja que
un cilindre fa de penja-robes de cantó a cantó, únicament encolat i entrat en un forat d’un parell de
capes de la placa corrugada. Però el seu inconvenient és que els calaixos no van guiats i que per
assemblar les làmines correctament, sobresurten per els laterals empobrint l’acabat.

- Disseny 2: El segon concepte és molt semblant al primer, conté un espai d’emmagatzematge
mitjançant calaixos a la part inferior i un penja-robes a la superior. La diferència principal és que les
làmines utilitzades són de doble ona i per augmentar la seva resistència, estan plegades de manera
que quedi menys longitud entre les plaques horitzontals per disminuir el pandeig. A més a més, té
una làmina més situada en el punt central per realitzar la mateixa funció, és a dir per disminuir
distàncies entre els tres pilars verticals .També està constituït per un espai inferior on poder col·locar
les sabates o caixes per augmentar l’espai emmagatzematge cobert.

- Disseny 3: És l’armari que menys làmines de cartró té. Aprofita una única làmina per realitzar tota
l’estructura que recorre el perímetre i acaba en dos plecs centrals que fan la funció de tres pilars,
dos laterals i un central. El seu disseny permet que amb cartró doble corrugat aconsegueixi una
bona resistència sense un augment de la quantitat de matèria prima. A més, el seu assemblatge és
molt senzill, tot i que la seva fabricació és més complexa en la làmina perimetral ja que ha de ser
tallada per permetre l'accés al seu interior i a la col·locació dels calaixos. Consta també d’un gran
espai d’emmagatzematge basat com els models anteriors en un penja-robes obert superior i una
calaixera inferior. El principal inconvenient és que els calaixos no van guiats , el penja-roba s’ha
d’encolar i al contenir diversos talls no tindrà un acabat estèticament bonic, de manera que si ho
fem manualment difícilment ens quedaran rectes i simètrics, mentre que si ho realitzem de forma
automatitzada encarirà exponencialment el seu procés de fabricació.

- Disseny 4: Per acabar, es proposa un armari principalment obert com els altres dissenys, però amb
4 cilindres de cartó que fan de pilar principal de l’estructura. És un armari molt senzill que esta format
per poques làmines comparat amb els altres, per tant és molt fàcil de fabricar i d’assemblar reduint
molt el cost del procés en general. Estèticament destaca per la seva originalitat , tot i que la
estabilitat serà més difícil de aconseguir , les peces hauran d’encaixar perfectament i els cilindres
hauran de ser força gruixuts.
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2.5.5.Cadira:
Disseny 1

Disseny 2

Avantatges:
-Molt resistent
-Més complexitat en la forma
-Millor acabat visualment
-Ergonomia

Avantatges:
-Bona estètica
-Poca quantitat de material
-Allargar vida útil bosses plàstic utilitzant-les
com element unió
-Senzillesa

Inconvenients:
-Molta quantitat material
-Utilització cola per unió components
-Complexitat procés fabricació

Inconvenients:
-Poc resistent
-Poca ergonomia
-Complexitat al trenar bosses plàstic

Disseny 3

Disseny 4

Avantatges:
-Fàcil assemblatge
-Poca quantitat de material
-Originalitat

Avantatges:
-Ergonomia
-Fàcil assemblatge
-Resistència
-Poca quantitat de material

Inconvenients:
Inconvenients:
-Comoditat
-Estètica
-Volum total
TAULA 5: Avantatges-inconvenients dissenys cadires
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Explicació conceptes:
- Disseny 1: Al igual que els altres dissenys basats amb un conjunt de làmines encolades entre si, és
un esbós que proporciona molta resistència tot i que té diversos inconvenients. Un d’ells és que hi
ha un gran desperdici de material i un encariment del procés de fabricació al haver d’utilitzar moltes
làmines i necessitar una gran quantitat de temps per enganxar-les entre elles. En aquest tipus de
disseny no es necessita molt gruix de les capes, ja que la unió entre elles crea una gran superfície
amb una alta resistència a la compressió vertical. Per altra banda, el seu gran avantatge és que es
pot realitzar una forma que el converteixi amb un moble amb excel·lent ergonomia, ja que al adaptar
la forma del respatller per tenir un bon recolzament tant lumbar com espinal, que té una gran
importància sobretot en quantitats elevades del seu ús.

- Disseny 2: El segon concepte és el que menys cartró necessita. Únicament amb 4 làmines s’ha
obtingut una cadira reduint significativament els costos del procés de fabricació. No té una gran
resistència, ja que hi ha força distància entre els suports laterals, a causa d’això ,les plaques són de
triple capa ondulada. A part, està format per un espatller construït a partir de bosses de plàstic
trenades i unides al cartró per mitjà d’un simple nus. La utilització de les bosses fa que allarguin la
seva vida i promouen la seva reutilització en altres aplicacions. No obstant, crea un respatller no
gaire ergonòmic i que tant sols proporciona un recolzament lumbar.

- Disseny 3: Aquest disseny està enfocat més en el cilindres de cartró, Amb només dues làmines de
cartró aconseguim una cadira de molt fàcil assemblatge. A més els cilindres ofereixen una resistència
superior a les làmines corrugades. Tot i això el seu disseny es simple i no te especialment bons acabat.
A més l’ergonomia no es el seu punt fort, tot i que amb la pròpia estructura es construeixen uns
reposa-braços que fan sumar punts al concepte. De tots es el més ràpid i fàcil de mecanitzar.

- Disseny 4: El concepte , es basa en utilitzar làmines de corrugat de doble capa per aconseguir un
disseny resistent , tot i que força pobre estèticament. Mitjançant plecs i reforços en punts estratègics
I sense necessitar un excés de material, s’aconsegueix una estructura resistent que a més
proporciona una gran ergonomia. A més, és fàcil de fabricar i d’assemblar ja que conté poques
làmines i de doble ondulació que en comparació amb les de triple capa són molt més fàcils de plegar
i mecanitzar forats i ranures amb un simple cúter.
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2.5.6.Avaluació de les propostes
Un cop que tenim els diferents dissenys de cada tipus de mobles és necessària la seva avaluació a fi
de triar la proposta que millor s'adapti a les necessitats per a les quals s'ha dissenyat. Per fer-ho a
més de les avantatges i inconvenients utilitzarem un mètode quantitatiu, o d'objectius ponderats,
que permet quantificar les diferents propostes obtenint una nota de cadascuna d'elles i ens permet
decidir d’una manera més clara i precisa el disseny definitiu.
Per dur a terme l'avaluació de les propostes, es consideren que totes les especificacions tenen la
mateixa importància.

- Escriptori
Avaluació
Especificació

Disseny 1

Disseny 2

Disseny 3

Disseny 4

1

7

10

5

7

2

7

10

5

10

3

10

3

7

5

4

10

3

10

10

5

7

7

7

10

6

7

5

5

5

7

7

7

5

7

8

7

7

3

10

9

5

3

3

7

10

7

7

7

7

11

3

5

3

10

10

7

12
7
7
TAULA 6: Avaluació quantitativa propostes escriptori
Resultats
Disseny

Càlculs

(7 + 7 + 10 + 10 + 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 7 + 3 + 7)
12
(10 + 10 + 3 + 3 + 7 + 5 + 7 + 7 + 3 + 7 + 5 + 7)
2
12
(5 + 5 + 7 + 10 + 7 + 5 + 5 + 3 + 3 + 7 + 3 + 10)
3
12
(7 + 10 + 5 + 10 + 10 + 5 + 7 + 10 + 7 + 7 + 10 + 7)
4
12
TAULA 7: Resultats avaluació quantitativa propostes escriptori
1

Nota
7
6,2
5,8
7,9
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- Llit:

Avaluació
Especificació

Disseny 1

Disseny 2

Disseny 3

Disseny 4

1

7

7

7

7

2

3

7

10

7

3

3

5

3

7

4

10

7

3

7

5

5

7

7

10

6

10

5

3

7

7

10

7

7

7

8

10

10

5

10

9

5

7

3

10

10

3

7

3

7

11

3

7

3

10

5

10

12
3
5
TAULA 8: Avaluació quantitativa propostes llit

Resultats
Disseny

Càlculs

(7 + 3 + 3 + 10 + 5 + 10 + 10 + 10 + 5 + 3 + 3 + 3)
12
(7 + 7 + 5 + 7 + 7 + 5 + 7 + 10 + 7 + 7 + 7 + 5)
2
12
(7 + 10 + 3 + 3 + 7 + 3 + 7 + 5 + 3 + 3 + 3 + 5)
3
12
(7 + 7 + 7 + 7 + 10 + 7 + 7 + 10 + 10 + 7 + 10 + 10)
4
12
TAULA 9: Resultats avaluació quantitativa propostes llit
1

Nota
6
6,75
4,9
8,25
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- Tauleta:

Avaluació
Especificació

Disseny 1

Disseny 2

Disseny 3

Disseny 4

1

7

10

10

10

2

7

7

5

10

3

7

5

10

5

4

5

7

5

7

5

3

7

10

7

6

7

5

7

5

7

7

7

10

7

8

7

10

10

10

9

7

5

10

7

10

7

7

7

7

11

3

7

5

5

12
5
7
5
TAULA 10: Avaluació quantitativa propostes tauleta de nit

7

Resultats
Disseny

Càlculs

(7 + 7 + 7 + 5 + 3 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 3 + 5)
12
(10 + 7 + 5 + 7 + 7 + 5 + 7 + 10 + 5 + 7 + 7 + 7)
2
12
(10 + 5 + 10 + 5 + 10 + 7 + 10 + 10 + 10 + 7 + 5 + 5)
3
12
(10 + 10 + 5 + 7 + 7 + 5 + 7 + 10 + 7 + 7 + 5 + 7)
4
12
TAULA 11: Resultats avaluació quantitativa propostes tauleta de nit
1

Nota
6
7
7,8
7,25
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- Armari:

Avaluació
Especificació

Disseny 1

Disseny 2

Disseny 3

Disseny 4

1

7

10

7

5

2

3

7

5

5

3

5

5

7

7

4

7

7

3

10

5

7

7

5

7

6

5

7

5

7

7

7

5

7

7

8

5

10

7

7

9

7

7

7

7

10

7

5

7

7

11

5

5

5

5

7

5

12
7
7
TAULA 12: Avaluació quantitativa propostes armari

Resultats
Disseny

Càlculs

(7 + 3 + 5 + 7 + 7 + 5 + 7 + 5 + 7 + 7 + 5 + 7)
12
(10 + 7 + 5 + 7 + 7 + 7 + 5 + 10 + 7 + 5 + 5 + 7)
2
12
(7 + 5 + 7 + 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 7)
3
12
(5 + 5 + 7 + 10 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 5)
4
12
TAULA 13: Resultats avaluació quantitativa propostes armari
1

Nota
6
6,8
6
6,5
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- Cadira:

Avaluació
Especificació

Disseny 1

Disseny 2

Disseny 3

Disseny 4

1

10

5

7

7

2

10

3

7

7

3

3

10

7

10

4

3

7

7

5

5

10

7

7

7

6

3

5

7

7

7

7

5

5

5

8

5

5

10

10

9

5

10

10

7

10

3

10

7

7

11

3

3

5

7

5

10

12
7
7
TAULA 14: Avaluació quantitativa propostes cadira

Resultats
Disseny

Càlculs

(10 + 10 + 3 + 3 + 10 + 3 + 7 + 5 + 5 + 3 + 3 + 7)
12
(5 + 3 + 10 + 7 + 7 + 5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 3 + 7)
2
12
(7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 10 + 10 + 7 + 5 + 5)
3
12
(7 + 7 + 10 + 5 + 7 + 7 + 5 + 10 + 7 + 7 + 7 + 10)
4
12
TAULA 15: Resultats avaluació quantitativa propostes cadira
1

Nota
5,75
6,4
7
7,4

40

-Resum:
Per tant, observant els resultats s'arriba a la conclusió que pel mètode quantitatiu les millors
propostes que obtingut la puntuació més alta són:
-Escriptori: disseny 4
-Llit: disseny 4
-Tauleta: disseny 3
-Armari: disseny 2
-Cadira: disseny 4
Després de la realització de l'avaluació de les propostes, tant pel mètode quantitatiu com pel mètode
qualitatiu, les propostes escollides coincideixen. Es pot afirmar que les seleccionades son les que
millor compleixen amb les especificacions establertes. Si és veritat que, mitjançant els mètodes
d'avaluació hi ha certs aspectes que es deixen en mans de la subjectivitat del dissenyador, però això
passa en la majoria de projectes d’un dissenyador , així que es dona per correcte la selecció.
Un cop seleccionat els conceptes procedim al seu disseny final, on veurem si compleixen
definitivament el màxim de requisits i és apte per la seva construcció real.
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2.6.DISSENY DEFINITIU
2.6.1.Escriptori:

Aquesta podria ser una imatge semblant
a la realitat del escriptori seleccionat
entre els diferents conceptes. Es
considera el que millor compleix els
requisits. El plegat de les làmines
formant 3 pilars central, dona un alta
resistència al conjunt. A més, és
totalment reciclable, fàcil de muntar i
desmuntar ja que únicament està unit
per encaixos de ranures. Tot i ser un
disseny senzill, és un concepte versàtil
que
conté
molt
espai
tant
d’emmagatzematge com de treball i
permet realitzar qualsevol de les
funcions que es poden dur a terme en un
escriptori amb materials convencionals.
FIGURA 16: Escriptori disseny definitiu

2.6.2.Llit:

FIGURA 17: Llit disseny definitiu
format 1-Llit individual
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FIGURA 18: Llit disseny definitiu
format 2- Sofà

Sens dubte, és el millor dels conceptes proposats. Sense una utilització excessiva de material
aconsegueix ser multifuncional. A part de complir les funcions bàsiques d’un llit individual amb dos
calaixos generosos, amb un simple moviment es converteix en un sofà. La funció de sofà suma molts
punts aquest disseny ja que al públic al qual estan orientats aquest tipus de mobles valora molt que
en poc espai, un disseny pugui realitzar diverses funcions. També és l’escollit perquè com els altres
conceptes seleccionats per els diferents tipus de mobles no conté cap component no reciclables i és
fàcil d’assemblar.

2.6.3.Tauleta:
Aquest disseny és el que millor compleix els
requisits imposats . Encara que no destaca per
el seu disseny original, és una tauleta de nit
amb gran espai d’emmagatzematge, molt
compacte i que no utilitza material amb excés.
A més, tot l'assemblatge és mitjançant la unió
de làmines ranurades, per tant, no utilitza
coles ni cap altre element que dificulti el seu
reciclatge. Per acabar, conté un calaix guiat
mitjançant un cilindre de cartó per una ranura
que facilita la seva utilització per
emmagatzemar objectes.
FIGURA 19: Tauleta disseny definitiu
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2.6.4.Armari:
Tot i ser el més complicat d'assemblar, al doblegar els
nervis centrals, la resistència de l’armari augmenta
significativament a part de donar un espai entra
làmines que permet fer una ranura i incorporar un
cilindre per fer el guiat dels calaixos. Un dels principals
avantatges és que compleix un dels requisits més
importants que és el reciclatge. Al tenir els nervis
plegats també permetem espai a la barra pels penjarobes, la qual cosa permet que no s’hagi d’utilitzar cap
substància química per la seva unió. Com a extra,
també conté un espai en la part de inferior que serviria
de sabater o es podrien posar caixes i inclòs uns altres
calaixos.

FIGURA 20: Armari disseny definitiu

2.6.5.Cadira:
Aquest disseny consta únicament de tres parts, és a
dir amb la utilització de 3 làmines es forma una
cadira, compacte i resistent. Es considera el millor
dels dissenys estudiats, ja que aconseguim una gran
resistència amb poc material. Els plecs en
l’estructura principal que deixen poc espai entre
nervis, fan que aguanti molt pes ja que les làmines
de cartó corrugat tenen molta més resistència en
compressió vertical aplicada als laterals.
Com els dissenys anteriors seleccionats només
utilitza ranures per el seu assemblatge i és molt
ràpida tant de fabricar com de muntar per l’usuari.

FIGURA 21: Cadira disseny definitiu
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2.7.ANÀLISI ESTRUCTURAL (NUMÈRIC)
2.7.1.Escriptori:
Làmines horitzontals
Per saber si les làmines horitzontals aguantaran la força considerada calculem la resistència a flexió
amb les següents formules:
𝜎𝑥 =

−𝑀𝑧
1
𝑀𝑧
𝜎𝐸
𝐼𝑧
𝑦𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =
× 𝑏 × ℎ3 |
| ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑊𝑧 =
𝐼𝑧
12
𝑊𝑧
𝐹𝑠
𝑦

Calculem únicament les làmines horitzontals perquè la resistència en les verticals és
exponencialment superior al aplicar les forces en la direcció MD( machine direction), per tant es
calcula la resistència a flexió en direcció Z que seria el pitjor cas.
𝑒

En una placa plana com seria una làmina de cartró corrugat 𝑦 = 2
Hipòtesis:
-Considerem el material com un medi continu
- Depreciem el pes propi del cartró.
- Considerem el cas més desfavorable, aplicant una càrrega puntual al centre, és a dir a la màxima
distància entre recolzaments. D=500
- Considerant un cartró triple ondulat , 𝑒 = 10.
- Càlcul com una biga vi-recolzada simple.
- Força màxima considerada = 1250N
- Límit elàstic cartró = 6 N/mm2

Busquem el moment màxim mitjançant el càlcul de reaccions i fent els diagrames:

FIGURA 22: Reaccions (escriptori)
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FIGURA 23: Diagrama esforç tallant (escriptori)

FIGURA 24: Diagrama moment flector (escriptori)

Per tant, obtenim un moment màxim de 156250 Nmm.

𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =
𝜎𝑥 =

1
× 500 × 103 → 𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 41666,66𝑚𝑚2
12

−156250
5 = 18,75 𝑁⁄𝑚𝑚2
41666,66

Un cop tenim la tensió que es produeix, la comparem per saber si resistirà:

|

𝑀𝑧
𝜎𝐸
6
| ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
|18,75| ≤ 3 =
𝑊𝑧
𝐹𝑠
2

Com pot observar el valor de tensió obtingut és molt més alt que la tensió admissible del cartró per
un factor de seguretat=2. Llavors, haurem de buscar una altre solució.

2.7.2.Llit:
Anàlisi estructural

Làmines horitzontals
Per saber si les làmines horitzontals aguantaran la força considerada, calculem la resistència a flexió
amb les següents fórmules:
𝜎𝑥 =

−𝑀𝑧
1
𝑀𝑧
𝜎𝐸
𝐼𝑧
𝑦𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =
× 𝑏 × ℎ3 |
| ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑊𝑧 =
𝐼𝑧
12
𝑊𝑧
𝐹𝑠
𝑦

Calculem únicament les làmines horitzontals perquè la resistència en les verticals és
exponencialment superior al aplicar les forces en la direcció MD( machine direction), per tant es
calcula la resistència a flexió en direcció Z que seria el cas pitjor.
𝑒

En una placa plana com seria una làmina de cartró corrugat 𝑦 = 2
Hipòtesis:
- Depreciem el pes propi del cartró.
- Considerem el cas més desfavorable, aplicant una càrrega puntual al centre, és a dir a la màxima
distància entre recolzaments. En aquest cas es considera només la base, com si no hi hagués el calaix
i per tant la distancia entre recolzaments es el forat que deixa. D=500
- Considerant un cartró triple ondulat, 𝑒 = 10.
- Càlcul com una biga vi-recolzada simple.
- Força màxima considerada = 1250N per cada costat del llit que serà puntual fent com si es pugés
algú de peu a sobre o segut en el punt més desfavorables
- Límit elàstic cartró =6 N/mm2

Busquem el moment màxim mitjançant el càlcul de reaccions i fent els diagrames:
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FIGURA 25: Reaccions (llit)

FIGURA 26: Diagrama esforç tallant (llit)

FIGURA 27: Diagrama moment flector (llit)
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Com que la distància entre els recolzaments i el tipus de làmina de cartró utilitzada és el mateix que
en el cas de l’escriptori, els càlculs ens queden iguals:

𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =
𝜎𝑥 =

1
× 500 × 103 → 𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 41666,66𝑚𝑚2
12

−156250
5 = 18,75 𝑁⁄𝑚𝑚2
41666,66

Un cop tenim la tensió que es produeix, la comparem per saber si resistirà:

|

𝑀𝑧
𝜎𝐸
6
| ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
|18,75| ≤ 3 =
𝑊𝑧
𝐹𝑠
2

Com es pot observar el valor de tensió obtingut és molt més alt que la tensió admissible del cartró
per un factor de seguretat=2. Llavors, haurem de buscar una altre solució.

2.7.3.Tauleta:
Làmines horitzontals
Per saber si les làmines horitzontals aguantaran la força considerada, calculem la resistència a flexió
amb les següents fórmules:
𝜎𝑥 =

−𝑀𝑧
1
𝑀𝑧
𝜎𝐸
𝐼𝑧
𝑦𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =
× 𝑏 × ℎ3 |
| ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑊𝑧 =
𝐼𝑧
12
𝑊𝑧
𝐹𝑠
𝑦

Calculem únicament les làmines horitzontals perquè la resistència en les verticals es
exponencialment superior al aplicar les forces en la direcció MD( machine direction), per tant es
calcula la resistència a flexió en direcció Z que seria el cas pitjor.
𝑒

En una placa plana com seria una làmina de cartró corrugat 𝑦 = 2
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Hipòtesis:
- Depreciem el pes propi del cartró.
- Considerem el cas més desfavorable, aplicant una càrrega puntual al centre, és a dir a la màxima
distància entre recolzaments. D=300
- Considerant un cartró triple ondulat, 𝑒 = 10.
- Càlcul com una biga vi-recolzada simple.
- Força màxima considerada = 1250N. Com en l’escriptori segons normativa. Tot i no ser un element
dissenyat per suportar tant pes, considerem que una persona si pugui seure a sobre.
- Límit elàstic cartró = 6 N/mm2

Busquem el moment màxim mitjançant el càlcul de reaccions i fent els diagrames:

FIGURA 28: Reaccions (tauleta)

FIGURA 29: Diagrama esforç tallant (tauleta)
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FIGURA 30: Diagrama moment flector (tauleta)

Un cop obtingut els moment màxim , substituïm:

𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =
𝜎𝑥 =

1
× 300 × 103 → 𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 25000𝑚𝑚2
12

−93750
5 = 18,75 𝑁⁄𝑚𝑚2
25000

Un cop tenim la tensió que es produeix la comparem per saber si resistirà:

|

𝑀𝑧
𝜎𝐸
6
| ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
|18,75| ≤ 3 =
𝑊𝑧
𝐹𝑠
2

Com es pot observar el valor de tensió obtingut es molt més alt que la tensió admissible del cartró
per un factor de seguretat=2. Llavors, haurem de buscar una altre solució.
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2.7.4.Armari:
Làmines horitzontals
Per saber si les làmines horitzontals aguantaran la força considerada calculem la resistència a flexió
amb les següents formules:
𝜎𝑥 =

−𝑀𝑧
1
𝑀𝑧
𝜎𝐸
𝐼𝑧
𝑦𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =
× 𝑏 × ℎ3 |
| ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑊𝑧 =
𝐼𝑧
12
𝑊𝑧
𝐹𝑠
𝑦

Calculem únicament les làmines horitzontals perquè la resistència en les verticals es
exponencialment superior al aplicar les forces en la direcció MD( machine direction), per tant es
calcula la resistència a flexió en direcció Z que seria el cas pitjor.
En una placa plana com seria una lamina de cartró corrugat 𝑦 =

𝑒
2

Hipòtesis:
- Depreciem el pes propi del cartró.
- Considerem el cas més desfavorable, aplicant una càrrega puntual al centre, és a dir a la màxima
distància entre recolzaments.
- Considerant un cartró doble ondulat tipus A, 𝑒 = 10.
- Càlcul com una biga vi-recolzada simple.
- Força màxima considerada = 200N, ja que en aquest cas no consideren en cap moment que hi pugui
pujar una persona.
- Limit elàstic cartró =6 N/mm2

Busquem el moment màxim mitjançant el càlcul de reaccions i fent els diagrames:

FIGURA 31: Reaccions (armari)
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FIGURA 32: Diagrama esforç tallant (armari)

FIGURA 33: Diagrama moment flector (armari)

Un cop obtingut els moment màxim , substituïm:
𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =
𝜎𝑥 =

1
× 500 × 103 → 𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 41666,66𝑚𝑚2
12

−25000
5 = 3 𝑁⁄𝑚𝑚2
41666,66

Un cop tenim la tensió que es produeix la comparem per saber si resistirà:
|

𝑀𝑧
𝜎𝐸
6
| ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
|3| ≤ 3 =
𝑊𝑧
𝐹𝑠
2
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Com es pot observar el valor de tensió obtingut es igual que la tensió admissible del cartró per un
factor de seguretat=2. Llavors, en aquesta aproximació aguantaria sense deformar-se
permanentment.

2.7.5.Cadira:
Làmines horitzontals
Per saber si les làmines horitzontals aguantaran la força considerada calculem la resistència a flexió
amb les següents formules:
𝜎𝑥 =

−𝑀𝑧
1
𝑀𝑧
𝜎𝐸
𝐼𝑧
𝑦𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =
× 𝑏 × ℎ3 |
| ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑊𝑧 =
𝐼𝑧
12
𝑊𝑧
𝐹𝑠
𝑦

𝑒

En una placa plana com seria una làmina de cartró corrugat 𝑦 = 2

Hipòtesis:
- Depreciem el pes propi del cartró.
- Considerem el cas més desfavorable, aplicant una càrrega puntual al centre, és a dir a la màxima
distància entre recolzaments.
- Considerem una placa o làmina el cartró tipus A ja que geomètricament es pot aproximar a una
superfície bidimensional i que per tant treballa predominantment a flexió .
- Considerant un cartró doble ondulat tipus A, 𝑒 = 10.
- Càlcul com una biga vi-recolzada simple.
- Força màxima considerada = 1250N
- Límit elàstic cartró = 6 N/mm2
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Busquem el moment màxim mitjançant el càlcul de reaccions i fent els diagrames:

FIGURA 34: Reaccions (cadira)

FIGURA 35: Diagrama esforç tallant (cadira)
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FIGURA 36: Diagrama moment flector (cadira)
Un cop obtingut els moment màxim , substituïm:

𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =
𝜎𝑥 =

1
× 160 × 103 → 𝐼𝑧𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 13333,33𝑚𝑚2
12

−50000
5 = 18,75 𝑁⁄𝑚𝑚2
13333,33

Un cop tenim la tensió que es produeix la comparem per saber si resistirà:

|

𝑀𝑧
𝜎𝐸
6
| ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
|18,75| ≤ 3 =
𝑊𝑧
𝐹𝑠
2

Com es pot observar el valor de tensió obtingut es molt més alt que la tensió admissible del cartró
per un factor de seguretat=2. Llavors, haurem de buscar una altre solució.
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2.8.ANÀLISI ESTRUCTURAL (Solidworks-simulation)
2.8.1.Escriptori:

Forces aplicades:
Taulell F=1300N

FIGURA 37: Cadira disseny definitiu

Resultats:
Considerant com si fos un material isotròpic, es a dir que es comporta igual en totes direccions,
procedim a realitzar un estudi amb el solidworks simulation. [20,21] Com el model no conte
ondulacions entre les capes, sinó que cada lamina es massissa, s’interpreta com si fos un conjunt de
liners, enganxats entre si fins formar els 10mm d'espessor considerats. Tenint en compte això, s'obté
una tensió màxima en el punt més crític de 0.82 N/mm2(veure en més detall a la figura 2 del
Annexes) , força allunyada del límit elàstic de 6 N/mm2 considerant un cartró triple corrugat dels
mes resistents. Per tant, també ens dona un factor de seguretat de 7,3(veure en més detall a la
figura 5 del Annexes) en quasi tota la cadira, que vol dir que resisteix molta més forca de la que hem
aplicat. Per altre banda, observant les deformacions i desplaçaments obtenim una informació més
vàlida, ja que ens indiquen els punt més crítics i un valor desplaçament de 69mm (veure en més
detall a la Taula 3 del Annexes), en el punt del taulell més allunyat de les potes. Això indicaria una
ruptura del cartró per aquest punt.
En el cas de la deformació unitària no es aporta gaire informació ja que pateix molt poc allargament
per unitat de longitud.( veure amb més detall a la figura 4 en annexes)
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2.8.2.Llit:
Forces aplicades:
Part superior F=1300N

FIGURA 38: Cadira disseny definitiu

Resultats:
Els valors entrats al programa son considerant el cartró isotròpic i les làmines del disseny com solides
sense part ondulada. Analitzant els resultats veiem que la tensió en els punts més crítics, els dos mes
allunyats dels nervis estructurals, està per sota del límit elàstic amb un valor de 0,32 N/mm2(veure
amb més detall a la figura 6 de annexes). Comparant amb un límit elàstic de 6 , la estructura
aguantaria sense fallida. Com en el cas del escriptori la figura que ens dona més informació es el
desplaçament, ja que ens situa les 4 zones més conflictives que rebran un desplaçament de 42
mm(veure en més detall a la figura 7 dels Annexes), una distancia molt considerable. Per finalitzar
observem que el factor de seguretat mínim en quasi tot el moble és de 18( veure amb més detall a
la figura 9 en annexes), un factor de seguretat molt elevat, tenint en compte les deformacions que
pateix, indicant-nos que resisteix sobradament, tot i que no es fidedigne ja que en realitat es un
material ortotròpic.
En el cas de la deformació unitària no aporta gaire informació ja que, pateix molt poc allargament
per unitat de longitud.( veure amb més detall a la figura 8 en annexes)
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2.8.3.Tauleta:
Forces aplicades:
Part superior F=1300N

FIGURA 39: Cadira disseny definitiu

Resultats:
Com en els altres mobles, al introduir valors per un material isotròpic i ser un model amb lamines
compactes obtenim resultats semblant. Podem veure que la de 0,9 N/mm2 ( veure amb més detall
a la figura 10 en annexes)en el punt més crític es molt inferior al límit elàstic . El que si es rellevant
es el desplaçament que pateix, de 45mm( veure amb més detall a la figura 11 en annexes), indicantnos la zona més dèbil i la que caldria reforçar en cas de construir-lo realment. A més , obté un factor
de seguretat mínim de 6.6( veure amb més detall a la figura 13 en annexes) un valor que ens indica
que resisteix. En el cas de la deformació unitària, no ens aporta res en concret ja que pateix poc
allargament.( veure amb més detall a la figura 12 en annexes).
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2.8.4.Armari:
Forces aplicades:
Estants F=300 N

FIGURA 40: Cadira disseny definitiu

Resultats:
En el cas del armari la forca aplicada es molt inferior, ja que es considera que no suportarà el pes de
cap persona adulta. Els resultats en donen en concordança amb els altres models. La tensió que
pateix en les zones més susceptibles a fallar és de 0.19 N/mm2( veure amb més detall a la figura 14
en annexes), valor molt distant dels 6N/mm2 de límit elàstic. Al modelitzar com una làmina
compacte augmenta molt la resistència a flexió. També podem observar tant en els resultats de la
tensió com del desplaçament les zones més dèbils que, patiran un desplaçament de 46 mm. ( veure
amb més detall a la figura 15 en annexes)
En aquest anàlisi el factor de seguretat dona 27 de mínim(veure amb més detall a la figura 17 en
annexes) ja que hem considerat que haurà de resistir poc força duran la seva vida útil. Parlant, dels
resultats de la deformació, és molt poc significativa com en els altres dissenys.( veure amb més detall
a la figura 16 en annexes)
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2.8.5.Cadira:
Forces aplicades:
Seient F=1300N
Espatller F=500N

FIGURA 41: Cadira disseny definitiu

Resultats:
La cadira suposa canvis respecte els altres models. En aquest anàlisi la tensió en el punt mes critic
es de 3,8 N/mm2( veure amb més detall a la figura 18 en annexes) , un valor que ja s’acosta més al
limit elàstic de 6N/mm2. Per això , ens dona un factor de seguretat minin de 1,5( veure amb més
detall a la figura 21 en annexes) un valor més ajustat. Això es degut que en aquest cas els nervis
estructurals estan formats únicament de una làmina simple i al aplicar el estudi com a un material
isotròpic considera que no aguantara be la compressió, tot i que per experiència i altres recerques
es coneix que el cartró resisteix molt més a compressió en la direcció en la que s’aplica la força en el
seient. A part, la deformació es gran de 71 mm ( veure amb més detall a la figura 19 en annexes)en
la zona superior del espatller, cosa que desestabilitzaria l’estructura. Per acabar en el cas de la
deformació unitària, ens aporta poca informació sobre el comportament mecànic del model.( veure
amb més detall a la figura 20 en annexes)

61

2.9.PROTOTIP SELECCIONAT: CADIRA
Per comprovar la veracitat dels resultats del anàlisis estructural experimental seleccionem un dels
mobles seleccionats com a disseny definitiu i procedim a construir-lo a escala real.[15,17]
El element escollit serà la cadira, ja que és un dels dissenys amb més sortida comercial. A part de
que és un dels elements que es pot utilitzar per diversos espais de la casa, té un procés tant de
fabricació com de muntatge molt simples.
En aquest aparat s’explica com s’ha fabricat i muntat el prototip, en el cas de fer la cadira per la seva
comercialització aquest procés variaria significativament.

2.9.1.Procès Fabricació
Com les làmines de cartró es compren ja fabricades , aquest procés en el cas del prototip constarà
de la mecanització de les làmines, és a dir en fer el nombre de ranures i plecs manualment,
necessaris per el seu posterior muntatge.
En el cas de fer la cadira en sèrie i per ser ja comercialitzada definitivament, aquest procés que
constaria del encunyat i el plegat es realitzaria mitjançant màquines.

1.Comprar lamines de cartró
Mitjançant el previ dibuix en 3D es calcula quina quantitat de cartó es necessita. Seguidament es
busquen proveïdors i es compren les làmines necessàries: - 1 de 2000x1000 mm triple corrugat
- 1 de 1000x1000 mm doble corrugat

FIGURA 42: Cartró triple corrugat [6]

FIGURA 43: Cartró doble corrugat[6]
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2.Marcar , tallar i plegar els nervis de l’estructura principal.
Aquest procés consisteix en marcar en llapis la peça amb les ranures mitjançant les mides del plano
i amb un cúter tallar resseguint la línia dibuixada. Tot i que l’estructura principal en el cas del dibuix
es tota una làmina plegada, per fer el prototip s'utilitzen dues ja que el proveïdor trobat no tenia cap
amb suficient superfície. Un cop tallada la forma de la peça principal, es tallen les ranures que
serviran per encaixar els seient i el espatller. Per acabar, es plega el nervi central. Per plegar es passa
el cúter per on queda situat el vèrtex , però sense perforar la làmina de cartró totalment. Un cop la
làmina roman mig perforada, es plega poc a poc un dels extrems mentre l’altre es manté fixe fent
que el cartró es vagi aixafant provocant el plec.

FIGURA 45: Nervi central tallat i plegat

FIGURA 44: Nervis laterals tallats

3.Marcar , tallar i plegar l’espatller.
Dibuixar segons plano la peça del espatller en la làmina de cartó. Abans de tallar presentar els nervis
de la estructura i comprovar que encaixa tot, sobretot les ranures. Un cop verificades les mides
procedim a tallar i plegar tal i com es fa amb el nervi central de l’estructura.

FIGURA 46: Espatller tallat

FIGURA 47: Espatller plegat
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4.Marcar, tallar i plegar seient.
Igual que amb el espatller, tracem en llapis la peça amb els corresponents encaixos i un cop
verificades les mides tallem amb cúter i pleguem.

FIGURA 48: Seient tallat

FIGURA 49: Seient plegat

5.Marcar i Tallar reforç.
Finalment, també fem un reforç ja que com hem dividit la estructura principal en dues parts , el nervi
central no quedava prou fixat amb el conjunt de l’estructura

FIGURA 50: Reforç tallat
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2.9.2.Muntatge
Aquest procés es basa en el muntatge definitiu de la cadira , assemblant les peces amb el passos a
seguir corresponents a partir de les làmines ja plegades i ranurades en el procés de fabricació.
1.Presentar els dos nervis centrals i unir-los mitjançant el espatller i el reforç

FIGURA 51: Estructura principal+espatller

FIGURA 52: Estructura principal+espatller+reforç

2.Col·locar el seient

FIGURA 53: Cadira completa (davant)

FIGURA 54: Cadira completa(darrera)
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2.9.3.Anàlisi experimental
Un cop finalitzat el prototip poden observar tots els detalls i comprovar experimentalment si
compleix els requisits. Podem veure que el prototip aguanta el pes de una persona de uns 90Kg
sense patir cap tipus de deformació. Inclús com es pot apreciar a la figura de la dreta concentrant
més el pes en la part del seient de uns 900N segueix sense patir canvis en l’estructura, tenint en
compte que les làmines del seient i l’espatller son només de doble capa de corrugat. Per tant, es pot
afirmar que la bona col·locació dels nervis central i laterals, fa que la càrrega sigui suportada per les
làmines de triple capa, que tenen una resistència major, ja que estan reben una força compressió en
aquest cas. Llavors al patir compressió, la resistència del cartró corrugat es molt superior si s’aplica
en la MD o direcció de la màquina provocant que l’estructura aguanti.

FIGURA 55: Cadira suportant un pes de una persona adulta de 90Kg

2.9.4.Manual instruccions
En el cas de que el prototip fos viable i la cadira es volgués comercialitzar hauria de tenir un manual
d’instruccions que es el document que va adjunt imprès dins del empaquetat de la cadira i consta
de:
- Portada ( dibuix de com queda la cadira al finalitzar al muntatge nom cadira i logo empresa)
- Dibuix amb enumeració de tots els components del conjunts
- Passos a seguir per assemblar els components
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Nom cadira:

1- Estructura principal
2- Espatller
3- Seient

1. Desplegar estructura
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2. Plegar i col·locar el espatller

3. Plegar i col·locar el seient
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3.-RESUM RESULTATS
3.1.VIABILITAT ECONÒMICA
Pressupost 1
A continuació es presenten dos pressupostos amb costos generals i uns valors orientatius extrets
segons els preus de Materialsworld i indicacions ofertes per l'empresa Kartox que realitza comandes
a mida.
Es pren com a base una comanda de 100 unitats de planxes de cartró per tenir una aproximació més
real de la cadira en cas de comercialitzar-la.
El primer pressupost es correspon amb una cadira sense acabats de impressió, el segon per altre
banda, dona el preu per una cadira totalment impresa a color. Llavors, depenent el client es podria
pintar de diferents maneres i personalitzar a mida, tenint un preu mínim en el Pressupost 1 a un
preu màxim en el Pressupost 2.
Per tant, segons el Pressupost 1, al qual s'afegeix el marge de guany estipulat en un 30% del preu de
la cadira. El preu de venda al públic per a aquest pressupost és de 25,17 €.

PRESSUPOST 1: sense acabat de color
Preu unitari si es fabriquen 100 unitats
Cost fabricació
Cost làmina de cartró triple corrugat

12,75

Transport cartró a fabrica

0,25

Cost fabricació cadira: tallat, plegat , enpaquetat

3,00

Cost total

16,00

Marge guany(30%)

4,80

Total preu cadira

20,80

IVA (%)

4,37

PVP(Preu venta public)

25,17

TAULA 16: Pressupost cadira sense impressió
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Pressupost 2
El Pressupost 2, incrementa significativament el preu de venta al public arribant a un valor de 72,40
€. El cost és molt elevat perquè imprimir sobre un cartró amb dimensions tan grans és car. Igual que
amb les làmines , fent impressió amb comandes de 100 cadires es farà un descompte del 15%.

PRESSUPOST 2: sense acabat de color
Preu unitari si es fabriquen 100 unitats
Cost fabricació
Cost làmina de cartró doble corrugat

12,75

Transport cartró a fabrica

0,25

Cost fabricació cadira: tallat, plegat , enpaquetat

3,00

Cost pintura

30,00

Cost total

46,00

Marge guany(30%)

13,80

Total preu cadira

59,80

IVA (%)

12,60

PVP(Preu venta public)

72,40

TAULA 17: Pressupost cadira amb impressió
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3.2.ESTUDI MEDIAMBIENTAL
Segons dades aportades per Greenpeace en l'article El paper i el seu impacte ambiental, la indústria
paperera pot arribar a consumir 4 MIL MILIONS d'arbres en un any, amb el major inconvenient que
alguns d'ells procedeixen de boscos que no poden substituir-se.
A més, en l'article esmentat s'afirma que per produir el paper, el sector aboca als rius 950.000 tones
mètriques de compostos orgànics clorats, emet 100.000 tones mètriques de diòxid de sofre a
l'atmosfera i 20.000 tones de cloroform, generant així la gent gran efluents tòxics coneguts,
consumint molta energia i grans quanties d'aigua. D'altra banda, la gran tala forestal i les plantacions
de monocultius de creixement ràpid, provoquen un impacte nefast sobre l'ambient.
Actualment, es fabrica paper i cartó a partir de paper vell obtingut del reciclat. Aquest genera un
estalvi de més del 60% de l'energia respecte al obtingut directament de la fusta i una reducció del
consum d'aigua de més del 45%. A més, la contaminació de l'aigua i els residus del procés es minoren
fins a un 93%. Això no indica que s'eviti el consum de fusta en el sector, però s'aconsegueix una
producció més sostenible per al medi ambient. Al revés que abans, recuperant una tona de paper
vell es deixen de talar 14 arbres, i si a més es planta 15 arbres per cada tona de paper, s'absorbirien
totes les emissions derivades de l'energia consumida en la fabricació
Més del 40% de la producció de pasta de paper està dirigida a la fabricació de cartró, per a envasos
i embalatges, i va en augment a causa de l'impacte ambiental tan negatiu i evident del plàstic. La
contaminació produïda durant el reciclatge no és provocada pel fet de realitzar-lo, sinó pels
compostos emprats durant la fabricació anterior del mateix.
Una de les parts positives es que el cartró ondulat té la capacitat de poder-se reciclar moltes vegades,
i el que estigui contaminat o no apte com a matèria primera, pot ser emprat com a combustible.
Segons informa AFCO, l'Associació Espanyola de Fabricants d'Envasos i Embalatges de Cartró Ondulat,
a Espanya la indústria paperera garanteix el reciclatge del seu paper i cartró íntegrament.

Com a conclusió es pot afirmar que en aquest treball es promou l’ecodisseny que es la disciplina que
integra accions orientades a la millora ambiental del producte en l’etapa inicial de disseny. El prototip
dissenyat compleix moltes de les estratègies d’aquest concepte com la millora de la funció del
producte, la selecció de materials menys impactants, l’aplicació de processos de producció
alternatius, la millora en el transport i l’ús i la minimització dels impactes en l’etapa final de
tractament.
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3.3.CONCLUSIONS
Per començar, podem afirmar que l’estudi ha pogut assolir els objectius plantejats en un inici, ja que
s’han realitzat diversos models que satisfan les mateixes necessitats proposades per mobles
convencionals. Tot i que els càlculs efectuats són aproximacions, s’ha demostrat que el prototip
compleix tots els requisits. Després de l’anàlisi experimental podem assegurar que alguns dels
dissenys definitius d’altres mobles s’haurien d’assistir amb un reforç per suportar el mateix pes que
aguanta la cadira. Basant-se amb els fets, l’estudi es centra més en la cadira per demostrar que
aquest tipus de material com és el cartró, podria ser una bona alternativa als materials tradicionals.
En el cas del prototip, els resultats han sigut molt satisfactoris, amb poca quantitat de material s’ha
aconseguit una cadira que compleix totes les funcions bàsiques per les quals ha estat dissenyada.
També es pot afirmar que el seu procés de fabricació ha sigut relativament ràpid , tot i ser tallada
manualment . A més, s’han utilitzat només dues làmines optimitzant al màxim les restes i fent, que
el seu embalatge , en el cas de ser comercialitzada, fos més econòmic i ocupés menys espai,
Econòmicament parlant, es considera un prototip viable i competitiu en el mercat, sobretot si no té
cap mena d’impressió a color afegida, que es considera prescindible ja que el que busquem és
facilitar el seu reciclatge i no augmentar el seu impacte en el medi ambient en el seu procés de
creació.
També s’ha comprovat que el seu muntatge es pot dur a terme en menys d’un minut i que les peces
encaixen perfectament, fet que enriqueix la percepció del disseny cara el consumidor.
Per altra banda, els altres dissenys permeten augmentar aquesta visió de pluralitat en el ecodisseny.
En resum, la idea de poder dissenyar un conjunt de mobles per un dormitori complet com és en
aquest cas, és fer veure al client que gairebé qualsevol tipus de moble de la llar té substitut en cartró
i amb moltes possibilitats de personalització i adaptació a qualsevol espai.
Per tant, és un projecte que donarà a conèixer una alternativa molt més sostenible i econòmica en
l'àmbit de la decoració i l’interiorisme de la llar.
Podem comprovar de forma experimental com un moble fet de cartró pot substituir un moble usual,
incloent-hi molts avantatges.
A més, serveix per conscienciar a la societat sobre la importància de la utilització d’alternatives
sostenibles. Fa reflexionar sobre com influeix consumir més paper del necessari o quin impacte té el
procés de producció d’un material tant comú i tant utilitzat dia a dia com el cartró.
Tot i que de forma teòrica o numèrica no hem aconseguit valors reals de la resistència dels mobles,
en el treball es constata que la millor manera en el cas dels mobles de cartró és buscar valors
experimentals i extrapolar-los pels diferents casos. Ja que aquest és un material isotròpic i no permet
càlculs com a medi continu, els valors obtinguts en els anàlisis estructurals són aproximacions. Per
tant, es verifica que per adquirir valors significatius per tenir en compte en el disseny estructural ,
s’haurien d’utilitzar programes d’elements finits molt més complexos, amb una entrada de valors
per les propietats del material més extensa . És més, es necessita molta més informació sobre el
comportament mecànic del cartró, ja que és difícil trobar estudis on tinguin resultats exactes del
comportament del materials en determinades direccions.
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De fet, com l’aplicació més utilitzada per aquest tipus de cartró és l'embalatge, es creen una sèrie de
valors extrets de manera experimental mitjançant assaigs en laboratoris, que estan destinats al
packaging. És a dir, valors en taules que et donen quantitats en la seva pròpia nomenclatura extrets
de test, on es simulen els casos més comuns que comprometen l’estabilitat en embalatges.
En conclusió, en aquest projecte s’ha arribat a dissenyar i construir un prototip creat per un material
totalment reciclable, com és el cartró, optimitzant l’espai que ocupa, la quantitat de material que es
requereix per fabricar-lo i reduint el temps de fabricació i muntatge. Per tant, es pot observar que
s’ha realitzat un disseny capaç de competir en el mercat , promovent l’ecologisme i trencant
l’esquema de la majoria de la població sobre materials derivats del paper.

3.4. LÍNIES FUTURES
Un cop finalitzat l’estudi , després d’analitzar-lo amb profunditat i comprovar la seva validesa, es
considera que es podrien fer algunes millores per un futur:
1. Estudi i incorporació de mètodes per millorar la resistència al foc i a l’aigua o simplement per
augmentar la vida útil del moble en ambients més humits, ja que al cap del temps poden debilitarlo estructuralment.
2. Fer un estudi en profunditat del comportament mecànic, sobretot, a flexió i en direcció Z de la
làmina de cartó. Això permetrà tenir valors mes aproximant per poder calcular numèricament si
resisteix depèn quines càrregues.
3. Fer un anàlisi d’elements finits amb un programa més especialitzat(ex: Ansys) que permeti
aproximacions més reals del comportament del model.
4. Fer un prototip que només requereixi de una làmina que mitjançant plecs sigui capaç de crear una
cadira resistent i a més que amb la mateixa làmina es pugui plegar de manera que sigui portable
com si la cadira fos es seu propi packaging.
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