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I. Abstract 

Nowadays tomatoes’ intensive farming claims many tons of production per year. Production 

areas are concentrated in big greenhouses which seeks the highest possible productivity. Some 

of the production areas don't have the climate that tomato plant needs, for this reason, to 

obtain the maximum tonnage it is necessary to use a big infrastructure equipped with heating 

systems, humidification, ventilation and artificial lighting to acclimate the plants to their 

suitable microclimate. However, vegetal intermediary buyers have increased the search of big 

products with a better quality. Therefore, it has augmented the technology of places like this 

to satisfy the client's needs. So it has disappeared the cane’s traditional use and now they 

prefer an hydroponic growth medium system or especial hold systems for the plant.  

The holding system represents different clips covering the stem of the plant. These clips are 

caught with a hinge to a thread that goes up to 2.5 meters and in this way the tomato plant 

stands up vertically. Plants reach a height of 2 meters and the use of traditional rods to hold is 

very unreliable and impractical. In consequence, the use of these systems with locking clip and 

thread are much more useful and optimized for the farmers, since the plant is safer both 

subject (it is well positioned and hold) and health (cut preventions and diseases for the contact 

with the plant). 

In clips' market the sophistication in the design and effectiveness is increasing and all 

companies in the same area look for a product that meets customer needs but with the 

minimum cost of production. This project will focus on the launch of a new clip in the market 

explaining the tomato's agriculture sector, the reasons for a new clip, the design and a viability 

study. 
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1. Introducció 

L’agricultura intensiva del tomàquet avui dia reclama moltes tones de producció l’any. Les 

zones productives es concentren en grans hivernacles on es busca la productivitat més alta 

possible. Algunes de les zones productives no tenen el clima que busca la planta del tomàquet, 

és per això que per obtenir la màxima quantitat de tones és necessari l’ús d’una gran 

infraestructura equipada amb sistemes de calefacció, humidificació, ventilació i il·luminació 

artificial per ambientar les plantes a un microclima adequat a ella. 

Tot i així els compradors intermediaris del vegetal cada vegada busquen un producte més gran 

i de millor qualitat. Per aquest motiu la tecnologia d’aquests llocs ha augmentat encara més  

per satisfer les necessitats del client i es fan servir sistemes de reg hidropònics o sistemes de 

subjecció de la planta en comptes de l‘ús tradicional de la canya. 

Els sistemes de subjecció representa els diferents clips que abracen la tija de la planta. Aquests 

clips estan pinçats amb una frontissa a un fil que puja fins a 2,5 metres i així la tomaquera 

queda aguantada verticalment. Les plantes arriben a una alçada de 2 metres i l’ús de les 

canyes tradicionals per subjectar-la resulta molt poc fiable i poc pràctic. Per això l’ús d’aquests 

sistemes de fixació  amb clip i fil són molt més útils i optimitzats per l’agricultor, ja que la 

planta queda més segura tant en subjecció (queda ben posicionada i aguantada) i salut 

(prevenció de talls i malalties amb el contacte de la planta). 

En el mercat dels clips la sofisticació en el disseny i efectivitat cada vegada és més reclamada i 

totes les empreses del sector busquen un producte que satisfaci les necessitats dels clients 

però amb el cost mínim de producció. 

Aquest projecte se centrarà en el llançament d’un nou clip al mercat on s’explicarà el sector de 

l’agricultura del tomàquet, els motius d’un nou clip, el disseny i un estudi de viabilitat.   

 

1.1 Objectius 

L’objectiu d’aquest projecte és dur a terme les diferents parts d’un llançament d’un nou clip, 

com són l’explicació de l’agricultura intensiva del tomàquet i quines necessitats reclamen els 

agricultors, un estudi de mercat, i el més important, el disseny de la peça per complir les 

reclamacions del client. Per comprovar l’efectivitat del clip es complementa amb la verificació 

del comportament del mateix mitjançant una simulació matemàtica amb un software de 

disseny. 

Un segon objectiu és aprendre tots els coneixements necessaris per gestionar aquest projecte 

a escala formativa, des de un aspecte tècnic fins a un aspecte econòmic. 
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1.2 Metodologia 

Per tal de realitzar tot l’anterior, es fixa una metodologia per a aquest projecte que facilita 

assolir els esmentats objectius: 

1r: Recollida d’informació 

Primer de tot exposarem informació sobre l’empresa autora d’aquest llançament de peça. Es 

fa una cerca sobre el tema o aspecte a tractar, l’agricultura, en especial el tomàquet. 

S’explicarà la situació actual del sector, com ara la tecnologia usada i el mercat de producció i 

vendes.  

Seguidament s’informarà de la matèria primera i del procés industrial de fabricació dels clips, 

en especial a la injecció plàstica. 

2n: Propostes de disseny 

Primer de tot donarem les explicacions o motius d’un nou llançament del producte i 

seguidament els fonaments de les opcions o propostes de disseny i els criteris d’elecció dels 

mateixos.  

3r: Costos de viabilitat 

Es durà a terme un seguit de costos del nou llançament per arribar a la conclusió de si és viable 

o no el projecte. També es podrà saber el criteri d’elecció del motlle gràcies a procediment. 

4t: Disseny definitiu 

A continuació i utilitzant un software de disseny en tres dimensions es dibuixen els 

components que formen el model un cop s’hagi decidit la proposta definitiva de disseny. 

5è: Simulacions 

S’utilitza un software CAD amb elements finits per simular la peça i establir una fiabilitat en el 

seu disseny.  Es tindrà en compte les condicions d’esforços empleats a la peça per tal d’acostar 

al màxim possible els resultats de la simulació a la realitat. 

6è: Conclusions 

Un cop dissenyada i simulada la peça, juntament amb un cost de viabilitat positius, 

s’analitzaran totes les respectives conclusions de tot el projecte posat en marxa. 
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1.3 Abast del projecte 

L’abast del projecte inclou el disseny d’un clip de subjecció d’agricultura a causa de la millora 

en disseny i costos respecte al clip actual disponible. El nivell d’expertesa en el món agrícola, 

en especial a l’agricultura del tomàquet i els hivernacles és vocacional i educatiu per dur a 

terme els mínims coneixements per al clip a dissenyar.  

Es fa una explicació del món agrícola intensiu del tomàquet com ara el funcionament dels 

hivernacles i el mercat de producció i vendes a Europa. L’estudi de mercat serà explicat de 

forma lleu amb uns esquemes generals de la zona mercantil europea. En cap moment es 

donaran xifres numèriques de vendes de l’empresa per motius confidencials.  

Es presentarà de forma molt general el procés industrial per fabricar els clips, el material usat i 

el funcionament de les injectores de plàstic en els motlles. La informació sobre la matèria 

primera del clip es documenta amb una explicació general del material que s’usarà, per motius 

confidencials no es mostraran estudis científics i de recerca de l’empresa. El mateix serà en els 

detalls de maquinària, no s’entrarà profundament a tot el conjunt de funcionament i 

components. El procés industrial no es plasmen de forma detallada les gestions i 

organitzacions industrials de l’empresa en els passos per produir les peces. 

Proposarem dues opcions de disseny on cada una parteixen d’uns fonaments de disseny de 

clips. A partir d’aquí es decidirà quin disseny és més factible i els motius d’aquesta elecció. Es 

dibuixarà la peça definitiva en un software CAD per realitzar una simulació a possibles esforços 

en el camp de treball de la peça. Tampoc es considera a l’abast d’aquest projecte l’estudi de la 

influència del mallat utilitzat pels càlculs per elements finits en els resultats ni de forma 

detinguda els passos seguits amb el software de simulació.  

Un estudi econòmic que permetrà avaluar si els costos directes associats al llançament són 

viables per benefici de l’empresa. Sobre els costos de viabilitat no es té en compte els costos 

indirectes de l’empresa perquè el llançament del clip no depèn d’ella per motius d’estructura 

empresarial. Els costos en compres de maquinària, matèria, personal i consums implicats 

directament al producte tenen uns preus orientatius. Queda prohibit qualsevol preu extret 

directament de l’empresa per confidencialitat.  

En aquest projecte no es descriuen els plans de màrqueting ni es descriuen els assajos en 

peces físiques. 
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2. El grup ARaymond 

Creada el 1865, la Xarxa ARaymond  desenvolupa, fabrica i comercialitza solucions de 

subjecció i muntatge des de fa diverses generacions.  La seva condició d'empresa familiar 

permet a cada descendent enfocar el seu desenvolupament a llarg termini, fora de les 

exigències financeres imposades pels inversors. La presidència de la companyia correspon a 

Antonine Raymond, descendent directe d'Albert-Pierre Raymond, fundador de l'empresa el 

1865. Líder mundial en el sector de sistemes de subjecció per a l'automoció, la Xarxa 

ARaymond crea productes optimitzats, usant els avantatges específics del metall, plàstic i la 

combinació de tots dos. 

 
Il·lustració 2.1 Expansió del grup ARaymond (Font: www.araymond-agriculture.com) 

 

Els seus principals coneixements tècnics consisteixen a proposar solucions per a sistemes de 

fixació i muntatge destinats a millorar el rendiment i aconseguir estalvis. Tals coneixements 

tècnics, reconeguts a escala mundial pel sector de l'AUTOMOCIÓ, s'han anat transferint de 

forma estratègica a altres mercats, de manera que ara abasten: TRUCK, INDUSTRIAL, 

ENERGIES, AGRICULTURA i  VIDA.  

                                                             

                                                    
Imatge 2.1 Combinació de peces realitzades pel grup (Font: www.araymond.es) 
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Imatge 2.2 Combinació de peces realitzades pel grup (Font: www.araymond.es) 

 

Des del seu origen, el grup ha sabut donar proves de capacitat inventiva creant el botó 

automàtic, petita peça muntada usada avui en l’àmbit mundial.  

El grup compta amb cinc àrees de competència: 

- Enginyeria i serveis: Onze centres d'enginyeria arreu del món, on els especialistes en el 

processament de metalls i plàstic ofereixen un servei de prototipat d'alta qualitat. 

- Transformació del metall: Aquesta tecnologia engloba tot el procés de fabricació, des 

de l'eina de producció fins al tractament tèrmic i superficial. 

- Injecció de plàstic: Des del disseny dels motlles de producció fins al procés d'injecció: 

bi-injecció, sobremoldejat i equip d’abraçadora injectada sense fi. 

- Producció d’adhesius: Desenvolupament i producció d'adhesius de poliuretà 

termoendurible. 

- Muntatge: Equipament manual, semiautomàtic i automàtic d'alta velocitat, sostingut 

per tecnologies de control. 

Valor emblemàtic de l'empresa, la innovació s'ha fomentat sempre i ha estat desenvolupada 

pels equips.  Més que una conducta exclusivament centrada en el producte, avui es desplega a 

tots els nivells de l'empresa: procés de fabricació, servei al client, mètodes de gestió   

L'objectiu és permetre el repartiment de competències, idees, coneixements, a través d'una 

estructura sòlida, transfuncional i adaptable en funció de les necessitats.  Fomentant la 

iniciativa, la Xarxa ARaymond permet a cada persona exercir un paper «d'emprenedor 

col·laborador».  

Aquests intercanvis, entre països o d'una activitat a una altra, són creadors de riquesa en el pla 

humà, i de valor afegit per als clients de l'empresa.  
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«La missió de l'empresa és crear valor contributiu: reduir els costos d'un client, millorar la 

qualitat, participar en els esforços de preservació del medi ambient, permetre a la gent 

realitzar-se en l'interior de l'empresa, desenvolupar una manera de treballar més «humana», 

més lliure  La nostra missió és crear veritables valors i un sentit comú»  

Antoine RAYMOND  

Avui dia són 11 oficines tècniques, 25 fàbriques per tot el món, 1600 patents actives i 5900 

homes i dones que fan la riquesa i la diversitat de l'empresa. 

 

2.1 ARaymond Tecniacero 

Amb presència a Sant Fruitós des del 1972 (el 2003 va adquirir el 100% de la societat local 

Tecniacero), la planta que ARaymond té al Bages és l'única a l'Estat espanyol. Va ser la segona 

del grup en el seu procés d'internacionalització, després d'Alemanya, on es va implantar el 

1898. La firma manté aliances i línies de treball conjunt amb centres tecnològics, universitats, 

centres de formació i institut. 

ARaymond Tecniacero treballa pels sectors d’automoció, indústria i per suposat agricultura on 

té les oficines tècniques i administratives i planta productiva a Sant Fruitós de Bages. 

   

 
Imatge 2.3 i 2.4 ARaymond Tecniacero Sant Fruitós de Bages 
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Té una segona nau a Sallent on s’ubica i s’administra tota la logística del sector agricultura de 

l’empresa.  

 
Imatge 2.5 Nau industrial logística ARaymond Tecniacero a Sallent 

 

Es preveu arribar aquest exercici 2015 als 45 milions d'euros de facturació conjunta, amb una 

producció superior als 4 milions de peces de fixació diàries adreçades en el 90% al sector de 

l'automoció i el 10% restant a agricultura i indústria. 

 

2.2 ARaymond Agricultura 

Utilitzant els seus coneixements en el disseny de sistemes de subjecció, i la seva experiència en 

el modelatge d'injecció de plàstics, ARaymond pretén incrementar els beneficis pels 

agricultors oferint elements de subjecció innovadors de valor afegit, capaços de reduir costos 

en mà d'obra i augmentar el rendiment dels cultius. 

 
Il·lustració 2.2 Logotip ARaymond Agricultura (Font: www.araymond-agriculture.com) 

 

ARaymond  dissenya, fabrica i comercialitza suports de subjecció per a l'horticultura intensiva 

de fruites i hortalisses en hivernacle i per a la viticultura.  A l'escolta de les necessitats dels 

seus clients i en associació amb el món agrícola, ARaymond ofereix subjeccions innovadores i 

intel·ligents que permeten als agricultors simplificar el cultiu, maximitzar la rendibilitat i 

minimitzar els costos de la mà d'obra.  Ells reconcilien productivitat i medi ambient gràcies a 

una àmplia gamma de solucions de subjecció, clàssiques i biodegradables.  

En col·laborar el més estretament possible amb agricultors i distribuïdors i d'acord amb les 

seves necessitats, ARaymond ofereix noves solucions per adaptar-se millor a les exigències 

dels clients i als problemes de productivitat agrícola. 
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2.2.1 Solucions per a la subjecció en hivernacles 

L’empresa ofereix una gamma de productes agrupats en clips, suports i penjadors. 

- Clips: reconeguts per al seu "clic" que s'escolta clarament en fixar-los, 

els nostres clips són ràpids i fàcils d'instal·lar.  La seva frontissa ha estat 

especialment dissenyada per agafar-fermament a la corda.  La forma 

arrodonida i les ventilacions ubicades en el conjunt del clip redueixen 

el risc de Botrytis i subjecten les branques sense debilitar-les. 

 

- Suports: Els reforços de tija ARaymond permeten el desenvolupament 

de les plantes de tomàquet en bones condicions, sostenint les tiges 

que es poden trencar durant el creixement del fruit i la baixada de la 

planta.  Són fàcils i ràpids d'instal·lar i limiten el risc de Botrytis i de 

danys a la circulació de la saba.  

 

- Penjadors: Personalitzades amb quatre tipus de cordes i a la 

longitud desitjada, els nostres penjadors són ràpides i fàcils 

d'instal·lar, desenrotllar i desmuntar.  S'adapten als cables simples 

o dobles trenats de 2 a 4 mm.  

 

 

 
Imatge 2.6 Detall subjecció tomaquera (Font: www.araymond-agriculture.com) 
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Imatge 2.7 Penajdors Rayhook en ús (Font: www.araymond-agriculture.com) 

 

 
Imatge 2.8 Detall subjecció Flextruss (Font: www.araymond-agriculture.com) 

 

2.2.2 Solucions biodegradables 

En compromís amb els seus valors mediambientals, a més de la seva gamma tradicional, 

ARaymond ofereix una gamma de solucions compostables, que combinen la productivitat i un 

major respecte per la natura i medi ambient. Els elements de subjecció biodegradables estan 

fabricats amb: 

- Materials naturals com el cotó 

- Materials compostables certificats de conformitat amb les normes EN134321 
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Aquesta gamma està especialment dissenyada en funció de les característiques dels materials 

biodegradables. Es tracta de la combinació d'un producte resistent i un procés de ràpid 

compostatge. 

 
Imatge 3.9 Varietat de la gamma ARaymond Compostable (Font: www.araymond-agriculture.com) 

 

Certificat com a "OK compost" 

L'etiqueta "OK compost" es concedeix d'acord amb la norma europea EN 13432 per Vinçotte, 

organisme de certificació autoritzat per European Bioplastics. 

 
Il·lustració 2.3 Certificat OK compost Vinçotte (Font: www.araymond-agriculture.com) 

 

Els productes que porten aquesta etiqueta es garanteixen com biodegradables en una planta 

de compostatge industrial (aplicable a tots els components i additius). Se sotmeten a proves 

pel que fa a: 

- Biodegradació (descomposició química del polímer de fibres) 

- Desintegració (descomposició física del producte en petits fragments) 

- Ecotoxicitat (no exerceix cap efecte negatiu en les plantes) 

- Contingut de metalls pesants. 
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3. L’horticultura intensiva del tomàquet 

L'origen es localitza a la regió andina que s'estén des del sud de Colòmbia al nord de Xile, però 

va ser a la zona de Mèxic on es va domesticar. Durant el segle XVI a Mèxic es produïen 

tomàquets de diferents formes i mides, però en aquells dies ja havien estat portats a Espanya i 

servien com a aliment a Espanya i Itàlia. En altres països europeus com Alemanya només 

s'utilitzaven en farmàcia fins a començaments del segle XIX. Els espanyols i portuguesos van 

exportar el tomàquet a Orient Mitjà i Àfrica, i d'allí a altres països asiàtics; d'Europa també es 

va difondre als Estats Units i Canadà. 

El tomàquet és l'hortalissa més explotada a tot el món i la de major valor econòmic. La seva 

demanda augmenta contínuament i amb ella el seu cultiu, producció i comerç. L'increment 

anual de la producció en els últims anys es deu principalment a l'augment en el rendiment i en 

menor proporció a l'augment de la superfície conreada. 

 

3.1 L’ús de l’hivernacle 

Malauradament el tomàquet no és una planta polivalent si es vol obtenir una producció 

intensa durant tot l’any. És per això que en moltes zones productives el clima de la regió no és 

apte per aquest fruit i és necessari els avantatges de l’ús d’hivernacles per obtenir un 

microclima. 

 
Imatge 3.1 Hivernacle amb sistemes de subjecció (Font: www.araymond-agriculture.com) 

 

 Els cultius que es desenvolupen sota els hivernacles i amb l'ús de sistemes de reg no 

depenen de les condicions ambientals. S’eviten pèrdues totals pels danys ocasionats 

per gelades, pedregades o sèquies. 

 Cada situació és controlada i manipulada per beneficiar la planta, és per això que els 

fruits i verdures tenen un millor nivell nutricional, color, major mida i sabor. 

 Es redueix el temps de cicle de les plantes, ja que s’intensifica el procés de creixement i 

maduresa de la planta en comparació al cultiu tradicional. 

 El producte pot estar al mercat en qualsevol època de l'any. Això implica una millora 

en competència a les vendes. 
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La hidroponia és un mètode utilitzat per conrear plantes amb l’ús de dissolucions minerals en 

comptes del sòl agrícola, la mateixa terra. Les arrels reben una solució nutritiva equilibrada 

dissolta en aigua amb tots els elements químics essencials per al desenvolupament de les 

plantes. Poden créixer en una solució mineral o bé en sorra rentada, grava, perlita o entre 

altres. 

 En cultius hidropònics no s’esgoten els nutrients de la capa terrestre. És per això que 

quan finalitza un cultiu, immediatament es pot tornar a sembrar sense cap problema. 

 Mitjançant el sistema de reg per degoteig és possible aplicar nutrients i fertilitzants de 

manera constant i contínua. És possible reutilitzar l'aigua que no és absorbida per la 

planta per tornar a regar el cultiu o fer-ne altres usos útils. 

 El control de plagues, malalties i males herbes es pot tenir controlat dins un hivernacle. 

A més, el cultiu en dins d’ells facilita les aplicacions de plaguicides, mentre que en 

camp obert, diverses plagues o malalties en fulles seques o aus poden afectar 

notablement els resultats de la collita. 

 

Uns dels desavantatges de l’hivernacle són:  

 La inversió inicial alta inicial en la seva construcció i preparació i posteriorment el seu 

manteniment d’estructura i tecnologia usada interna.  

 És necessari un cost d'operació.  

 Es necessita personal especialitzat, pràctiques i coneixements teòrics per dur a un 

màxim rendiment l’hivernacle i el seu bon funcionament. 

 

Avui dia els hivernacles busquen un màxim rendiment de la planta amb una màxima qualitat 

del fruit però a la vegada amb una eficiència energètica, econòmica i mediambiental. És per 

això que compten amb l’ús de tecnologies agrícoles molt avançades en tots els aspectes: 

estructura, ventilació, calefacció, reg, radiació, humidificació, automatització, cuida de les 

plantes, entre molts altres. 

Es busquen sistemes de subjecció dins l’hivernacle per tal de reduir els danys a la planta i 

incrementa la producció del cultiu. La subjecció amb clips redueix els trencaments dels àpexs 

de les plantes i amb això els problemes fitosanitaris i malalties i a la vegada redueix el risc de 

compressió de les plantes amb la corda. Redueix els costos de mà d'obra, és fàcil d'usar, 

permetent un ús ràpid i senzill sense necessitat d'una formació especial de la mà d'obra. 
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3.2 Condicions de l’hivernacle 

A part de tenir un sòl correcte i un sistema de reg en condicions òptimes, la temperatura i la 

humitat relativa són dos peces molt clau per al bon creixement i benestar de la planta.  

És important conèixer el factor mediambiental per saber quin material és apte per al bon 

funcionament de la peça. 

- Temperatura: la temperatura òptima d’aquest cultiu oscil·la entre els 20 i 40°C durant 

el dia i entre 10 i 17°C durant la nit. Les temperatures més altes de 45°C impacten 

negativament sobre el desenvolupament  i afecten el creixement dels fruits. Per l'altra 

banda, les temperatures inferiors a 12°C afecten adversament el creixement de la 

planta. Les temperatures són especialment crítiques en el període de floració (per 

sobre dels 30°C o per sota dels 12°C), ja que fora d’aquest marge la fecundació no es 

produeix. En l’època de creixement del fruit, s’accelera la maduració a mesura que 

s'incrementen les temperatures. 

- Humitat: la humitat relativa òptima varia entre 50% i 90%. Humitats superiors al 90% 

causa incidències de malalties i dificultats en la pol·linització. Inferiors a 50% d’humitat 

relativa dificulta la fixació dels grans de pol·len a l'estigma. 

- Lluminositat: el tomàquet necessita hores i hores llum pels processos de creixement, 

desenvolupament, floració, pol·linització i maduració del fruit. 

- Sòl: la planta de tomàquet no sol ser molt exigent amb els sòls (excepte pel que fa al 

drenatge). No obstant això, prefereix sòls rics en silici, argila i matèria orgànica. Els sòls 

poden ser amb un pH ser des de lleugerament àcids fins a lleugerament. El tomàquet 

és una de les espècies conreades que suporta millor les condicions de salinitat tant del 

sòl com de reg. 

 
Imatge 3.2 Passadís de tomaqueres (Font: www.araymond-agriculture.com) 
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4. Mercat ARaymond agricultura 

La producció del tomàquet es pot enfocar de diferents maneres com són la producció, el 

rendiment de creixement o la superfície utilitzada. Els tres aspectes són molt importants per a 

la venda de suports de subjecció com és el nostre cas. 

Mirat des de un punt de vista productiu, es té en compte la quantitat de tones de tomàquet 

que es produeixen per país.  

En el rendiment s’analitza el rendiment de creixement de les plantes, és a dir, els quilos de 

tomàquet per planta, el temps de cicle productiu, la densitat de plantes per m2, altura de la 

planta, nombre de branques, per país. 

El últim aspecte important és la superfície utilitzada per al conreu del tomàquet per país.  

A continuació mostrem en la taula 1 els tres factors importants pels interessos econòmics de la 

venda de sistemes de subjecció per país a escala europea. 

 

 TToopp  pprroodduuccttoorrss RReennddiimmeenntt SSuuppeerrffíícciiee  dd’’hhiivveerrnnaaccllee  

 
Posició Producció Posició Rendiment Hectaares 

 
Espanya 2   11   20 000   
Holanda 5   1   1 700  

 
Bèlgica 9   2   400  
França 6   8   2 000   
Itàlia 1   14   7 500   
Portugal 3   10   7 500   
Grècia 4   13   2 000   
Romania 7   17   2 700   
Polònia 8   16   1 000   
Regne Unit 12   3   200   
Alemanya 13   7   300   
Àustria 15   6   200   
Chipre 14   9   50   
Finlàndia 16   4   100   
Dinamarca 17   5   50   
Hungria 10   12   700   
Bulgaria 11   15   400   

Taula 4.1 Taula factors producció per país (Font: ARaymond Agricultura) 
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Els tres factors estan relacionats entre ells. El més interessant i apropiat per a les nostres 

vendes és tenir un país que destaqui en un dels factors com a mínim (4 estrelles) o tenir els 

tres a un alt nivell (3 estrelles); però tot i així no vol dir que sigui suficient. 

Per exemple, com més hectàrees més plantes, però això no vol dir que aquestes tinguin un 

rendiment alt, és a dir, un país pot tenir moltes hectàrees de cultiu però cada planta pot 

obtenir molt pocs quilos de tomàquet. O un altre cas pot ser que un país tingui molt rendiment 

però amb poca quantitat de plantes, cosa que redueix l’ús de sistemes de subjecció. 

A més a més, s’ha d’analitzar el mercat de venda de subjeccions per cada país, ja que és 

possible que en alguns casos tingui molt potencial de consum però ja hi sigui un mercat fort 

establert i difícilment ens hi puguem integrar. 

A base dels estudis i investigació del departament de recerca i màrqueting de ARaymond i amb 

la mateixa experiència de vendes i comercials de ARaymond Agricultura, en la següent taula 2 

es mostra els països més importants en potencial de vendes dels nostres productes:  

 

4.1 Espanya 

Centrat principalment a la regió d’Almeria (Andalusia), és la zona amb potencial on destaca 

descaradament en extensió de conreu i la quantitat de tones de tomàquet per any. És un 

mercat molt important, en espacial els clips de subjecció.  

S’ha de dir que tot i la quantitat d’hectàrees utilitzades no es treu un rendiment tan alt com 

pot ser la regió del Benelux, ja que a Almeria fan un cultiu més tradicional, és a dir, no fan 

servir hivernacles d’alta tecnologia per a la creació d’un microclima aïllat de l’exterior per 

treure’n un màxim rendiment a la planta, si no aprofiten el mateix clima mediterrani de la 

zona. Sense l’ús d’alta tecnologia, els agricultors no es basen tant en els sistemes de subjecció i 

són més procuradors. 

  SSuuppeerrffíícciiee  

dd’’hhiivveerrnnaaccllee 
MMeerrccaatt 

22001166 
OOppoorrttuunniittaattss  AARRaayymmoonndd  22001166 

  
Hectàreas 

Volum millons 
unitats Valor k€ 

Quota mercat 
millons unitas Valor k€ 

Perxes Clips Perxes Clips 
 Espanya 20 000  13 378 2 066 k€ 26% 23% 815 k€ 
 Benelux 2 000  80 260 8 250 k€ 0% 33% 408 k€ 
 França 2 000  13 61 1 378 k€ 12% 30% 356 k€ 
 Itàlia 7 500  9 94 1 071 k€ 12% 24% 230 k€ 
 Portugal 7 500  1,5 20 187 k€ 10% 10% 20 k€ 

 
TOTAL 41 000 

      
1 829 k€ 

 Taula 4.2 Taula factors producció per país més importants (Font: ARaymond Agricultura) 
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4.2 Benelux 

El Benelux (Bèlgica, Holanda i Luxemburg) és una regió petita, poc extensa, però amb un factor 

que el potencia mundialment, el rendiment de producció. L’alta tecnologia usada en els 

hivernacles és la clau de la seva producció de tomàquet per m2. Tot i la petita extensió 

d’hectàrees, suma una gran quantitat de tones de tomàquet per m2 que cap altra regió pot 

superar gràcies a l’ús d’estructures d’acer amb cobertes de vidre, calefactors, ventilació i 

humidificadors industrials, pol·linització artificial, fertilitzants, reg hidropònic, il·luminació 

artificial, ús de sistemes de subjecció (clips i perxes) i control automatitzat del clima. 

És per això que en aquesta regió els agricultors es basen al 100% dels sistemes de subjecció, 

tant clips com perxes, veient-ho com una necessitat. 

 

4.3 França 

França és un país on combina l’alta tecnologia del Benelux amb l’hivernacle tradicional de zona 

mediterrània (Espanya, Portugal i Itàlia). No és un mercat potencialment líder com pot ser 

Almeria o Benelux però sí que és important per a la venda de sistemes de subjecció. 

 

4.4 Itàlia i Portugal 

Són hivernacles tradicionals típicament del mediterrani. És més viable la venda de clips que de 

perxes. Els agricultors són procuradors com en el cas d’Espanya i l’ús de sistemes de subjecció 

és més limitat. Tot i així són vendes molt favorables i importants de cara l’empresa. 
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5. Material de la peça  

5.1 Polipropilè 

El polipropilè (PP) és un polímer termoplàstic, parcialment cristal·lí, que s'obté de la 

polimerització de propilè; subproducte gasós de la refinació de petroli. Pertany al grup de les 

poliolefines. És el tercer termoplàstic més venut a demès de ser un dels més barats ja que es 

pot sintetitzar a partir de petroquímics de cost baix. 

L’estructura molecular del PP és lineal, amb un grup metil (CH3) ramificat que proporciona tres 

estructures isòmeres. 

 
Esquema 5.1 Composició polipropilè (Font: Viquipèdia) 

 

 
Esquema 5.2 Estructura molecular del polipropilè (Font: Viquipèdia) 

 

5.2 Obtenció 

L'obtenció del polipropilè es produeix a temperatures entre els 30 i 80ºC i a unes baixes 

pressions entre 1 i 5 bars. El procés es manipula amb catalitzadors tipus Ziegler-Natta 

introduïts en hidrocarburs saturats. Es produeix una polimerització per suspensió en què 

polímer que es forma crea una suspensió de partícules fines i és insoluble.  

En els processos en els quals s'utilitza el catalitzador Ziegler-Natta es pot fer una polimerització 

específica, obtenint-se polipropilè isotàctic i lineal. En la síntesi del polipropilè s'obté un 10% 

de macromolècules de polipropilè atàctic com a subproducte, que és eliminat posteriorment 

per dissolució en n-heptà. Reduint el percentatge de polipropilè atàctic es poden regular 

algunes propietats de l’isotàctic, com la resistència a l'impacte a baixes temperatures. 

 

També és possible obtenir el polímer partint base d'una polimerització en massa  a partir de 

monòmers liquats o una polimerització en fase gas, però aquesta última requereix 

catalitzadors especials. 
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5.3 Tipus de polipropilè i propietats 

Existeixen tres tipus de polipropilè homopolímer (s’anomena homopolímer al PP obtingut de la 

polimerització de propilè): 

- PP atàctic: Material completament amorf, té molt poques aplicacions. 

- PP isotàctic: La distribució regular dels grups de metil li dóna una alta cristal·linitat, 

entre 70 i 80%. 

- PP sindiotàctic: Molt poc cristal·lí i això el fa ser més elàstic que el PP isotàctic però a 

la vegada menys resistent. 

L’isotàctic és l’únic utilitzat en el camp de l’enginyeria, en especial a la injecció de peces. Les 

propietats són similars a les del PE, però amb diferències a causa dels metils enllaçats a 

l'esquelet.  

 És un polímer amb bones propietats mecàniques a temperatura ambient. Tot i així a 

baixa temperatura el PP homopolímer es torna fràgil, típicament entorn dels 0 °C.  

 Una gran resistència mecànica, alta resistència l’impacte i capacitat de recuperació 

elàstica.  

 Té bona duresa superficial i estabilitat dimensional 

 Un preu baix, versàtil en els mètodes de processament, és fàcil de processar en la 

injecció) i baixa densitat. És un material fàcil de reciclar 

 Té naturalesa apolar, és per això que posseeix una gran resistència a agents químics. 

 Té bona resistència química a la humitat i a la calor sense deformar-se. El polipropilè 

com els polietilens té bona resistència química però en canvi una resistència dèbil als 

raigs UV, és per això que necessita un procés d’estabilització o protecció prèvia. 

Un punt clau de la selecció d’aquest material és la molt bona resistència a la fatiga, és per això 

que la majoria de les peces que inclouen frontisses o pestanyes com el cas del nostre producte 

utilitzen aquest material. 

Mòdul elàstic 0.896 - 1.55 GPa 

Coeficient de Poisson 0.405 - 0.427 

Resistència mecànica a la compressió 25.1 - 55.2 MPa 

Resistència mecànica a la tracció 27.6 - 41.4 MPa 

Tenacitat a fractura (KIc) 3-4.5 MPa·m1/2 

Comportament a tracció a Tambient Allargament 100-600% 

Duresa a Tambient 6.2-11.2 HV 

Temperatura transició vítria (-25.2) - (-15.2) ºC 

Temperatura fusió 150 - 175 ºC 

Taula 5.1 Propietats mecàniques bàsiques del PP 
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6. La injecció plàstica 

La injecció plàstica és un procés semi-continu que consisteix a injectar polímer en un estat fos 

en un motlle tancat a pressió. Un cop el material està injectat dins el motlle se solidifica. La 

peça solidificada s'obté obrint el motlle i la cavitat la peça. 

El gran ús d’aquest sistema de fabricació és motiu de la varietat de peces que es pot fabricar, la 

rapidesa de fabricació, flexibilitat en el disseny de prototips, productivitat molt alta, baixos 

costos, possibilitat d’automatització. 

L'emmotllament per injecció plàstica és un dels sistemes més útils i òptims perquè representa 

una manera relativament simple de fabricar components amb formes geomètriques 

complexes. Per a això es necessita una màquina d'injecció que inclogui un motlle. En aquest 

últim, es fabrica una cavitat la forma de la qual i grandària són idèntiques a les de la peça que 

es desitja obtenir. La cavitat s'omple amb plàstic fos, el qual se solidifica, mantenint la forma 

motllada. 

Els polímers conserven la seva forma tridimensional quan són refredats per sota de la seva 

temperatura de transició vítria. Els polímers semicristal·lins tenen la característica de formar 

cristalls que proporcionen una estabilitat dimensional a la molècula en la regió cristal·lina i 

termodinàmicament estable. A diferència, l'entropia de les del plàstic es redueix 

considerablement per l'ordre de les molècules en els cristalls. 

A ARaymond Tecniacero les injectores de plàstic són de la casa Engel del model Victory. 

 
Imatge 6.1 Injectora Engel Victory (Font: https://www.engelglobal.com/de/at.html) 

 

A continuació mostrem un esquema amb la numeració dels principals components de 

l’injectora. Seguidament explicarem en detall alguns d’aquests components i com són les seves 

funcions. 
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1 Cilindre de recepció d’esforços 

2 Guies lineals 

3 Cambra d’injecció protegida 

4 Unitat de tancament 

5 Motlle en estat obert 

6 Zona de tancament de motlle 

7 Unitat de control automatitzat 

8 Zona cambra calenta 

9 Zona de retrocés del cilindre injector 

Esquema 6.1 Esquema numerat dels principals components de l’injectora  

(Font: https://www.engelglobal.com/de/at.html) 
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6.1 Maquinària 

6.1.1 Unitat d’injecció 

L’objectiu de la unitat d'injecció és fondre, barrejar i injectar el polipropilè. Per abastar-ho 

s'utilitzen eixos de diferents característiques segons les condicions i propietats de cada 

polímer. L'estudi del procés de fusió d'un polímer es basa en tres condicions termodinàmiques: 

- La temperatura de processament del polímer. 

- La capacitat calorífica del polímer Cp (cal/g °C). 

- El calor latent de fusió, si el polímer és semicristal·lí. 

El procés de fusió incrementa la calor del polímer, resultat de l'augment de temperatura i de la 

fricció entre el caragol i la cambra. La mateixa fricció i esforços tallants són importants per a 

una fusió eficient, ja que aquests no són bons conductors de la calor. Si s’incrementa la 

temperatura i la velocitat de moviment es disminueix la viscositat del plàstic. És important que 

els dos factors estiguin ajustats durant el procés.  

La unitat d'injecció és com si fos el procés d’una màquina d'extrusió amb els escalfadors i 

sensors per mantenir una temperatura desitjada. L’amplitud del caragol es va reduint de forma 

gradual des de la zona d'alimentació fins a la zona d’injecció. D'aquesta manera, la pressió en 

el barril augmenta gradualment. L'esforç mecànic i tallant i la compressió afegeixen calor al 

sistema i fonen el polipropilè més ràpid que si hi hagués únicament calor. 

En la càmera de reserva s'acumula el polímer fos per ser injectat. Tota la cambra es comporta 

com el caragol que empeny el material. És important estar al cas de les relacions de PvT 

(Pressió, volum, temperatura) que mostren com es comporta un polímer fos. 

 
Esquema 6.2 Representació gràfica de la unitat injecció (Font: Viquipèdia) 
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6.1.2 Unitat de tancament 

Consisteix en una premsa hidràulica o mecànica que dóna una força de tancament que 

contraresta la força exercida pel plàstic fos en ser injectat cap al motlle. Les forces localitzades 

poden generar pressions de centenars de MPa.  

En el cas que la força de tancament fos insuficient, el material escaparia per la unió del motlle 

fent que el motlle tingués tendència a obrir-se.  

 

6.1.3 Motlle 

El motlle és una de les parts més importants, ja que és l'espai on es genera la geometria peça 

desitjada. Les parts del motlle són: 

- Cavitat: és el volum o espai on la peça serà motllada. 

- Canals: són conductes on el polímer fos flueix per la pressió d'injecció. El canal 

d'alimentació s'omple a través del filtre, els següents canals són els denominats 

abeuradors i finalment es troba la comporta. 

- Canals de refredament: Són canals on circula refrigerant (el més comú és l’aigua) per 

regular la temperatura del motlle. El disseny d’aquest és complex i específic, pel motiu 

que la refrigeració ha de ser constant i equilibrada en totes les cavitats, tant la part fixa 

com en la part mòbil. 

- Barres expulsores: en obrir el motlle amb la peça formada sòlida, aquestes barres 

expulsen la peça fora de la cavitat. En alguns casos es compti amb l'ajuda d'un robot 

per realitzar aquesta operació. 

 
Imatge 6.2 Una de les parts del motlle del Classic 25. 
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Imatge 6.3 Detall de les cavitats del motlle del clip Classic 25 

 

6.2 Temps de cicle  

En el cicle d'emmotllament consisteix en 6 passos principals: 

1. Motlle tancat i buit. La unitat d'injecció càrrega material i s'omple del polímer fos. 

2. S'injecta el polímer obrint-se la vàlvula i, amb la força del pistó, el material passa a 

través del filtre cap a les cavitats del motlle. 

3. La pressió es manté constant per aconseguir que la peça tingui les dimensions 

adequades, perquè en refredar-se tendeix a contreure's. 

4. La pressió s'elimina. La vàlvula es tanca i l'eix gira per carregar material; en girar també 

retrocedeix. 

5. La peça en el motlle acaba de refredar-se (aquest temps és el més llarg i interromp el 

procés continu), la premsa allibera la pressió i el motlle s'obre; les barres expulsen la 

part motllada fora de la cavitat. 

6. La unitat de tancament torna a tancar el motlle i el cicle pot reiniciar-se. 
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Esquema 6.3 Nivell de pressió durant el temps de cicle (Font: Viquipèdia) 

 

6.3 Relacions de pressió-volum-temperatura 

Les relacions entre pressió, volum i temperatura són molt importants per a una injecció 

eficient. El motiu és que el volum específic d'un polímer augmenta en ascendir la temperatura 

del mateix.  

 
Imatge 6.4 Factor de contracció del polipropilè (Font: Viquipèdia) 

 

Entre aquestes dues dimensions de la imatge anterior es presenten corbes isobàriques per les 

quals es guia el polímer. En refredar-se (en la darrera imatge, és l’esquema Lpm), les parts 

injectades es contreuen, sent el seu volum menor que el de la cavitat (en la darrera imatge, és 

l’esquema Lc). El comportament dels polímers semicristal·lins en el pas de refredament ha de 

ser tingut en compte si es vol obtenir una peça d'alta qualitat. El motiu d'aquest fenomen és 

degut al canvi de densitat del material. Cada polímer segueix un comportament fisicoquímic 

que pot ser isòtrop o anisòtrop. 
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Les relacions de PvT s'utilitzen per aconseguir una tècnica (basada en la teoria molecular) que 

proporcioni dades aplicades als polímers en estat fos en un ampli rang de pressió i 

temperatura gràcies a les dades empíriques concretes i limitats.  
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7. Fase productiva dels clips 

La producció dels clips té una sèrie de procediments o fases que segueixen un ordre des de 

l’arribada de la matèria primera fins a l’empaquetament preparat per enviar a logística.  

Farem un seguiment general, sense ser rigorós, de cada fase de producció i preparació dels 

clips on explicarem les accions que es duen a terme per garantir un bon producte en tots el 

àmbits de qualitat. A continuació mostrem un diagrama esquematitzat del procés productiu 

dels clips. 

 

 

 

 

 

Fase 1: Obtenció matèria primera 

Fase 2: Alimentació injectora 

Fase 3: Injecció 

Fase 4: Sortida peces injectades 

Fase 5: Cinta transportadora 

Fase 6: Bombo 

Fase 7a: Control tara pes 

 

Fase 7b: trituració colada en pols 

Realimentació 

Fase 8: Packaging 

 

Fase 9: Enviament a logística 

Control qualitat 

Diagrama 7.1 Representació fase productiva d’un clip 
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FASE 1 - OBTENCIÓ MATÈRIA PRIMERA: el polipropilè arriba en forma de gra en sacs Big Bag 

(1000 Kg) pel nostre proveïdor. S’emmagatzema en un espai preparat i quan sigui necessari es 

connectarà el sac a l’alimentació de l’injectora. 

 
Imatge 7.1 Emmagatzematge Big Bag 1000 Kg 

 

FASE 2 - ALIMENTACIÓ INJECTORA: El gra del sac de polipropilè alimenta l’injectora per mitjà 

d’un aspirador que per pressió absorbeix el gra necessari quan sigui indispensable per a la 

producció de peces. 

 
Imatge7.2 Primera part de l’alimentació de l’injectora per aspiració  
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Imatge 7.3 Alimentació de l’injectora per aspiració  

 

FASE 3 - INJECCIÓ: es té en compte tot el procés d’injecció, des de l’alimentació del gra, 

passant per l’escalfament del polímer fins a la injecció d’aquest dins les cavitats del motlle. 

Dins aquesta fase hi ha el temps de cicle, que és tot el temps necessari per realitzar una peça o 

en el nostre cas vàries peces segons el nombre de cavitats del motlle. 

 
Imatge 7.4 Procés d’injecció dels clips amb el motlle tancat  

 

FASE 4 - SORTIDA PECES INJECTADES: un cop s’ha calculat el temps necessari perquè la peça 

es refredi i estigui conformada gràcies als canals de refredament, s’obre el motlle i es retira, 

mitjançant les barres expulsadores que empenyen, la peça juntament amb la colada de la 

cavitat. Aquestes dues cauen en una cinta transportadora. 
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Imatge 7.5 Procés de sortida de clips amb el motlle obert  

 

FASE 5 - CINTA TRANSPORTADORA: les peces retirades per les barres expulsadores del motlle 

un cop cauen a la cinta, aquesta les porta cap al bombo on se separarà el clip de la colada 

d’injecció. 

 
Imatge 7.6 Cinta transportadora dels clips i colada cap al bombo 
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FASE 6 - BOMBO SEPARACIÓ PEÇA I COLADA: Aquest aparell és l’encarregat de separar la peça 

de la colada. Mitjançant el gir d’aquest, gràcies a un motor trifàsic i reductor propi, té diferents 

orificis per al voltant del cilindre on es filtra la peça de la colada gràcies a la força centrípeta de 

gir. El clip cau sota en una caixa que s’omple fins a un cert nivell per realitzar el control de pes 

de tara (procés 7a). El bombo té una certa inclinació i per on la colada per pròpia inèrcia cau en 

un recipient on es triturarà per ser alimentat de nou a l’injectora (procés 7b). 

 
Imatge 7.7 Separació peça de la colada al bombo 

 

La colada pròpiament dita és un component de la peça injectada però que no forma part de la 

peça. El canal de colada és per on s'introdueix el material a injectar. 

 
Imatge 7.8 Detall de la colada de sortida de la injecció. 

 

7a - CONTROL TARA PES: Cada sac de matèria primera de Big Bag té una densitat amb 

variàncies. Aquestes centèsimes de variància si no es tenen en compte, poden repercutir en la 

quantitat de peces per caixa, ja que cada caixa es passa per una bàscula per tenir un recompte 

de peces mitjançant una tara de pes.  

És per això que és necessari realitzar un tara de pes cada 100 peces i partir d’aquí tenir un 

recompte de caixa proporcionalment. Primer es recompten 100 peces en un fotosensor òptic 

comptador de les peces.  
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Imatge 7.9 Fotosensor òptic comptador de peces 

 

Un cop realitzada la tara del pes es pot omplir la caixa de peces fins a obtenir la quantitat 

desitjada segons la bàscula. Els operaris van afegint clips a les caixes fins que la bàscula mostra 

la quantitat que és necessària per al seu emmagatzematge.  

 
Imatge 7.10 Mostra del sensor òptic i la bàscula 

 

El departament de qualitat s’encarrega de fer un seguiment cada una certa quantitat 

d’injectades depenent de cada peça i màquina per tenir un control de verificació de les peces. 

Aquest departament dóna l’apte o no de les peces, tant en acabats geomètrics com en la seva 

funcionalitat. Tenen un sala on dos verificadors realitzen una sèrie de tasques amb diferents 

aparells de mesura i mecanismes per garantir el bon funcionament dels clips. Tots els controls 

queden registrats en una base de dades interna de l’empresa. Qualsevol problema amb els 

clips es contacta amb el responsable de l’injectora per explicar el cas de la situació i  buscar 

una solució el més ràpid possible. En cas que fos un problema més greu es contacta amb el cap 

de producció i qualitat. 
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Imatge 7.11 Sala de control de qualitat 

 

 

FASE 7b - TRITURACIÓ COLADA EN POLS: La colada separada pel bombo queda atrapada en 

molí de trituració, on aquesta serà triturada fins a arribar a ser pols per tornar a realimentar 

l’injectora de matèria primera. És un mètode de no llençar directament material perdut i pugui 

tornar a ser utilitzat per la producció de peces. 

 
Imatge 7.12 Molí triturador de colada 

 

Un cop triturat el polipropilè es guarda en un dipòsit. Quan l’injectora necessiti entrada de 

material per la injecció combinarà l’entrada del gra verge o l’entrada del material triturat. 

Aquest últim és portat cap a l’entrada de material mitjançant un aspirador. Tot el procés és 

l’anomenat realimentació. 
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Imatge 7.13 Emmagatzematge material reutilitzat juntament amb l’aspirador cap l’entrada injectora  

 

FASE 8 - PACKAGING: L‘empaquetament de les caixes de clips es basa en palets de 4 o 8 caixes. 

Aquestes caixes es van acumulant en un espai reservat a realitzat l’empaquetament. Totes les 

caixes provinents de la bàscula es porten en aquest espai per fer el paquet conjunt de 4 o 

caixes per palet. Un cop preparat s’envia amb els carretons elevadors cap a l’espai 

d’enviaments interns de l’empresa. 

 
Imatge 7.14 Mostra preparació packaging. 

 

FASE 9 - ENVIAMENT A LOGÍSTICA: Quan el transport està preparat s’envien tots els palets de 

peces produïdes al dia cap a la nau de logística de Sallent. És a la nau de Sallent on 

s’encarreguen de gestionar els enviaments cap al client juntament amb l’etiquetatge de les 

caixes i per al transport. 
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8. Motius del llançament d’un nou clip 

L’actual Classic 25 és dels primers clips de subjecció que es van fer. En el seu moment va ser un 

clip molt competent i rendible per l’empresa. Durant la seva venda s’ha obtingut molts bons 

resultats on es va tenir un creixement molt important.  

L’objectiu és dissenyar un nou clip de 25,5mm que permeti disminuir costos de producció i 

material i pugui ser més competitiu en el mercat. Actualment Espanya, Itàlia, Portugal i Itàlia 

són els clients principals. 

 

8.1 Situació actual del clip 

En aquest últim període les expectatives han caigut en aquest producte pel fet que:  

 El seu disseny ja no és dels més sofisticats i els altres clips de la mateixa casa i de la 

competència han començat a avançar-lo en resultats i costos.  

 El mercat demana un clip amb parets altes que fins i tot pugui donar la sensació de 

robust, amb un disseny del sistema de bloqueig de retenció de fil molt millor a 

l’anterior i a la vegada amb el menor pes possible. 

 Es demana el menor pes possible pels costos, ja que actualment el cost de fabricació 

d’aquest clip no és suficientment rentable. Un dels majors problemes d’aquest clip és 

el seu pes.  

 S’inverteix molt capital en la compra de matèria primera (PP) per complir les formes 

geomètriques requerides.  

Si un clip necessita molta massa quan es realitza el balanç de costos la despesa en matèria 

primera és molt considerable, ja que parlem de milions de peces on cada centèsima de gram 

és important. Això ho veurem més detalladament en l’apartat de costos de viabilitat. 

 

8.2 Deteriorament del motlle 

Actualment el motlle té varis problemes amb la injecció de la peça final. És un problema que 

porta moltes repercussions, com són pèrdues econòmiques en material, treball invertit pels 

operaris, energia consumida per tota la infraestructura, baixa de la productivitat degut a la 

inspecció del motlle i un factor molt important, el temps. S’ha de dedicar el doble de temps 

per tornar a produir les peces que fins al moment eren errònies. L’actual motlle que conforma 

les peces està començant a tenir problemes tècnics propis del desgast en els anys. Com són 

per exemple: 

- Faltades: falta de material a la peça, queda incompleta i per tant no funcional. Això és 

degut per falta de pressió d’injectada, material amb excés de viscositat o poc escalfat o 

problemes amb les cavitats del motlle. 
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Imatge 8.1 Detall faltada Classic 25 

 

- Rebaves: excés de material en els contorns, frontissa o connector. Dona problemes de 

funcionalitat com és la tancada de la pestanya o problemes de flexió a la paret de la 

frontissa. Les causes de l’anomalia poden ser per poca pressió de tancada del motlle, 

excés de pressió d’injectada o desgast de la cavitat del motlle. 

 
Imatge 8.2 Detall rebava Classic 25 

 

 

 
       Imatge 8.3 Detall rebaba Classic 25 

 

- Excés de colada: la colada (suport residual) queda enganxada entre els clips. Pot ser 

degut a un excés de pressió d’injectada, matèria primera en males condicions o 

problemes tècnics del motlle. 



Estudi de viabilitat i disseny d'un nou clip de subjecció en l'agricultura industrial - EPSEM 

 40 

 
Imatge 8.4 Detall colada 

 

- Tapament de cavitats: a causa del desgast, moltes cavitats del motlle s’han de tapar i 

l’efecte és que es redueix la productivitat i augmenta el temps d’amortització del 

motlle per culpa de l’abast de producció d’aquest. 

 
Imatge 8.5 Detall motlle obert amb cavitats inactives 
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9. Disseny 

9.1 Propostes de disseny 

El nou clip proposat de Ø25,5mm té dues opcions de disseny. Són dues propostes molt 

interessants, ja que les dues parteixen d’una base de clips existents però amb les modificacions 

i innovacions necessàries per fer un clip tècnicament competent, eficaç i a un baix cost de 

producció per obtenir un marge de benefici òptim per a l’empresa. 

Els dos conceptes de disseny per al nou llançament del clip són els següents: 

- Proposta 1: Redisseny actual Classic 25 en clip Ø25,5 

- Proposta 2: Concepte Easy 23 en clip Ø25,5 

 

9.1.1 Proposta redisseny actual Classic 25 en clip Ø25,5 

Seria la mateixa idea de disseny que el clip actual però amb importants modificacions i 

innovacions com són: 

- Reducció d’altura del clip però l’augment dels 0,5mm de diàmetre. 

- Reforçament de les parets del clip 

- Nou disseny de la frontissa per obtenir una major retenció del fil 

- Reducció dels extrems del connector de la pestanya (mascle-femella) i a la vegada ser 

més resident i eficaç. 

Summament amb aquestes millores de disseny es vol reduir fins a un 20% en material utilitzat 

al nou clip.  

En el següent punt explicarem les bases de disseny del clip, és a dir, fer una descripció 

detallada de l’actual Classic 25 (Opció 1). 

 

Classic 25 actual 

Dins la gamma de clips ARaymond, existeix el Classic 25. Aquest clip com diu el seu número té 

un diàmetre intern de 25mm i va ser dels primers en què l’empresa va llençar al mercat. 

Existeix també el mateix clip però en diàmetre 21mm. A continuació mostrem unes imatges 

del modelatge 3D del clip actual de 25mm i explicarem les seves característiques tècniques. 

El Classic 25 té un diàmetre específic de 25±0,5mm i una altura de 10±0,5mm. El seu pes mitjà 

és de 1,290 grams. Avui dia és el clip més gran de la gamma que comercialitza ARaymond 

Agricultura. 
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Imatge 9.1 Mostra disseny Classic 25 

 

A causa del disseny, el clip de 25 mm té una forta vora òptima amb robusts pilars de suport. 

Aquest disseny és motiu d’en cas flexions del clip en el seu ús, permeti mantenir la forma 

geomètrica el màxim possible sense distorsionar el seu bon funcionament. 

 
Imatge 9.2 Detall parets del clip 

 

El clip té respiradors en tot el voltant de tot el disseny per prevenir la Botrytis. La Botrytis és 

una malaltia que agafa la planta quan hi ha un excés d’humitat o té poca respiració. És per això 

que és necessari que tot el voltant del clip que té contacte amb la tija de la tomaquera tingui 

una certa ventilació, i així evitar la humitat i aire estancat. 

 
Imatge 9.3 Detall respiradors 

 

El Classic 25 té un sistema de bloqueig de retenció del fil en una frontissa. Tot i així avui dia ja 

no té un disseny competent, ja que els seus resultats s’han endarrerit respecte a alguns clips 

de la família ARaymond i la competència exterior. 
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Imatge 9.4 Detall frontissa 

 

Observant detalls dins la frontissa, té empunyadures addicionals per evitar el lliscament de la 

corda. D’aquesta forma el fil queda captat i retingut a la frontissa.  

 
Imatge 9.5 Detall empunyadures 

 

La frontissa té unes ales externes per retenir el fil amb força, és a dir, doble tancament per 

retenir els fils pels extrems de la frontissa. En cas de treballar el fil retingut en cisalla aquest 

sistema ajuda molt a què el mateix fil no llisqui o trenqui les parets de la frontissa. De totes 

maneres en algun cas el seu funcionament no ha sigut satisfactori, ja que el fil ha lliscat 

perfectament i les ales no han posat resistència a la retenció. 

 
Imatge 9.6 Detall pestanyes de la frontissa 

 

Tot el disseny del clip té formes arrodonides per evitar danys a les plantes i fruites. És 

important que el clip no talli ni obri la planta o els tomàquets, ja que si tenen ferides és molt 

propens a agafar malalties com la Botrytis. 
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Imatge 9.7 Detall pestanya femella 

 

Aquest clip té un connector de pestanya (mascle-femella) amb la possibilitat de reobrir-lo per 

després moure el clip a un altra posició del fil en cas necessari. Aquesta pestanya de 

tancament és bastant flexible, però és fàcil de trencar el connector, sobretot la femella. És un 

altre dels punts dèbils d’aquest clip, al fer tracció en el clip, la pestanya pateix molt esforç i la 

femella acaba trencant per estrès. Quan es tanca la pestanya, té un sistema que provoca un so 

“click” assegurant que s’ha tancat correctament. 

 

 
Imatge 9.8 i 9.9 Detall pestanya  

 

9.1.2 Proposta concepte Easy 23 en clip Ø25,5 

La idea principal d’aquesta opció és agafar el concepte actual del clip actual Easy 23 amb 

canvis de disseny en diferents detalls de la peça com són: 

- Augment del diàmetre a 25,5mm comportant això a una major grandesa en 

comparació al de Ø23mm. 

- Augment de l’altura del clip, ja que el 23mm seria massa baix per satisfer les funcions. 

- Disseny d’una frontissa reforçada. 

- Augment de les parets de tot el voltant del clip. 

- En afegit als conceptes de disseny explicats es planteja reduir un 20% en material 

utilitzat.  
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En el següent punt explicarem les bases de disseny del clip, és a dir, fer una descripció 

detallada de l’actual Easy 23 (Opció 2). 

 

Easy clip 23 

El clip 23 és un dels clips més lleuger de la nostra gamma amb una mitjana de pes de 0,77 

grams. És un dels clips més nous i per això té algunes característiques que són tan interessants 

en aplicar al nou clip de 25mm. Té un diàmetre específic de 23±0,5mm i una altura de 

7±0,5mm. És un disseny únic, on el punt clau és la seva optimització: treballa molt bé i és el 

més lleuger de tots. Seguidament mostrem el modelatge 3D del clip i les seves característiques 

tècniques. 

  

  
Imatge 9.10 Mostra disseny Easy 23 

 

El clip 23 té una forta vora òptima i suau. Perfecte per reforçar la geometria del clip i procurar 

la flexió d’aquest. Reté el fil molt bé impedint el seu lliscament mentre hi ha una càrrega 

forçada. 

 
Imatge 9.11 Detall parets del clip 
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Aquest disseny té els respiradors molt amplis al voltant del clip per així tindre un flux d'aire 

òptim i com s’ha comentat abans prevenir la Botrytis. És un aspecte molt important per aquest 

clip, ja que també hi ha un estalvi de material considerable mentre a la vegada evites possibles 

malalties a la planta per una mala ventilació d’aire i humitat. 

 
Imatge 9.12 Detall respiradors 

 

La frontissa és una part estrella d’aquest disseny. Els resultats que ha donat al camp són 

fenomenals, inclús els testos realitzats en el banc de proves a l’empresa.  

 
Imatge 9.13 Detall frontissa 

 

El clip té empunyadures a la part superior plana per retenir el cordill molta pressió i a la vegada 

evitar el lliscament del clip. És un altre factor positiu a sumar en aquest clip, ja que és la millor 

frontissa que hi ha a la gamma ARaymond segons els nostres assaigs a l’empresa. Té un 

potencial de retenció del fil molt alt i això és molt important per un clip d’agricultura. 

 
Imatge 9.14 Detall empunyadures 

 

En aquest cas també la frontissa té unes ales externes per retenir el fil amb força, és a dir, 

doble tancament per retenir el fil pels extrems de la frontissa. En cas de treballar el fil retingut 

en cisalla aquest sistema ajuda molt a què el mateix fil no llisqui o trenqui les parets de la 

frontissa. Com l’apartat anterior, és un punt molt a favor i amb bons resultats de retenció del 

fil. 
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Imatge 9.15 Detall pestanyes de la frontissa 

 

Té un petit connector de pestanya (mascle-femella) fort i suau per evitar danys a les fruites i 

cultius. La possibilitat de reobrir-lo és més complicat que el Classic 25. La pestanya és un 

apartat que potser no és tan destacat com són el seu pes, respiradors i frontissa però el seu 

funcionament és correcte. 

  
Imatge 9.16 Detall pestanya mascle i femella 

 

També té el sistema que provoca un so “click” assegurant que s’ha tancat correctament la 

pestanya. 

 

9.2 Disseny de les propostes 

Per decidir quina opció es tira endavant és necessari reunir tot l’equip d’agricultura juntament 

amb el dissenyador de peces, l’enginyer tècnic en projectes de motlles, el gestor de projectes i 

el director de finances de ARaymond Tecniacero (formen part de l’equip de ARaymond 

Tecniacero en automoció i indústria, ja que agricultura produeix a Tecniacero) per donar una 

decisió del disseny definitiva.  

Abans d’aquesta reunió va ser necessari i un factor important que els comercials d’agricultura 

contactessin amb diferents proveïdors i agricultors del sector per tenir diferents opinions i 

arguments sobre els dos dissenys candidats del nou clip de Ø25,5 mm. Els mateixos comercials 

van mostrar les dues candidatures i van anotar tots els comentaris i detalls per tenir una bona 

informació dels possibles futurs usuaris d’aquest producte. Més endavant explicarem les 

conclusions de la reunió. 

Un cop reunit tot l’equip necessari, es va explicar la situació i els motius d’un nou llançament 

(prèviament cada component ja havia estat informat i documentat del nou producte) i els 

possibles candidats del disseny.  
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Es va realitzar prèviament dos esbossos dels dissenys on es va fer una presentació d’aquests 

dos durant la reunió mentre s’explicava les característiques tècniques de cadascun.  

L’enginyer tècnic en projectes de motlles va rebre els dissenys provisionals per donar el OK als 

dos dissenys, és a dir, no va veure cap inconvenient a mecanitzar un motlle amb les 

dimensions geomètriques, ja que segons quines formes geomètriques pot resultar molt 

dificultós i complex mecanitzar-ho. Amb un temps previ va rebre els dos dissenys amb els 

plànols i va realitzar un estudi de compatibilitat per si era viable la creació d’un motlle. 

Els costos de viabilitat de tot el llançament van ser estudiats i calculats abans que aquesta 

reunió de proposta, però explicarem en detall aquesta part del projecte en un apartat següent. 

A continuació es mostra uns 3D de cada opció de disseny on van ser mostrats a la reunió per 

tenir una idea més clara de cada proposta. Són dissenys provisionals, un decidit quin serà 

escollit es realitzarà un disseny complet al detall. 

 

9.2.1 Redisseny actual Classic 25 en clip Ø25,5 

Com s’ha esmentat en l’apartat de propostes, la idea principal és reducció d’altura i grossor, 

per així reduir el pes del clip, i redisseny de la frontissa i pestanya de tancament. Mostrem un 

seguit de captures del disseny provisional. 

El disseny actual és com la següent imatge:  

 
Imatge 9.17 Representació actual clàssic 25 
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El esbós de la primera opció del Ø25,5 mm: 

 
Imatge 9.18 Representació redisseny actual Classic 25 en clip Ø25,5 

 

 
Imatge 9.19 Comparativa dissenys 

 

 
Imatge 9.20 Comparativa altura del dissenys 
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Imatge 9.21 Comparativa frontisses i pestanyes de tancament 

 

9.2.2 Concepte Easy 23 en clip Ø25,5 

Mostrem una sèrie d’imatges de la segona proposta. En aquest disseny farem un augment de 

diàmetre i altura juntament amb un reforç de la frontissa i parets. 

El disseny actual és com la següent imatge: 

 
Imatge 9.22 Representació actual clàssic 25 

 

L’esbós de la segona proposta del Ø25,5 mm: 

 
Imatge 9.23 Concepte Easy 23 en clip Ø25,5 
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Imatge 9.24 Comparativa dissenys 

 

 
Imatge 9.25 Comparativa altura del dissenys 

 

 
Imatge 9.26 Comparativa gruix de les parets 
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9.3 Decisió definitiva del disseny 

Explicada tota informació necessària com és els detalls i característiques de cada clip i els seus 

redissenys per al nou clip, és moment de decidir quina proposta és l’escollida per fer el 

llançament. 

Durant la reunió prèvia interna entre els comercials i el director d’Agricultura (explicada en un 

apartat anterior) per decidir quina era la posició a què es decidia l’equip comercial, les 

opinions van ser generalment més afavorides cap al segon disseny basat en el Easy clip, tant 

dels proveïdors, agricultors com els mateixos comercials. 

Centrant-nos en la reunió definitiva del moment, cada persona de la reunió va comentar la 

seva opinió tècnica. Finalment quasi tot l’equip i en especial el mateix dissenyador van optar 

per la darrera opció de disseny: Concepte Easy 23 en clip Ø25,5. Degut a l’èxit del seus grans 

resultats en diàmetre de 23mm, com són:  

 Excel·lent adherència al fil gràcies al bon disseny de la frontissa. 

 Bona resistència al tancament de la pestanya. 

 Bona respiració de la planta gràcies a uns bons respiradors en mida. 

 Un clip amb molt poc pes, implica poc material necessari i reducció de costos en 

matèria primera. 

 Pocs problemes amb la injecció plàstica. 

 Productivitat eficient. 

 Bons resultats econòmics. 

 Satisfacció dels proveïdors i clients. 

Decidida l’opció, realitzarem un disseny al complet de la peça amb totes les cotes i detalls 

necessaris. 

El gestor de projectes tira endavant el projecte on cada esdeveniment o pas realitzat serà 

notificat per dur a terme un seguiment i ordre. Un cop el director de finances aprovi el 

pressupost i crèdit del projecte, l’enginyer tècnic de motlles contactarà amb l’empresa que 

mecanitzarà el motlle del futur clip. Mentre i com hem esmentat abans, durem a terme el 

disseny complet de la peça. 
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10. Competència interna i externa 

Juntament amb l’equip comercial, ARaymond Agricultura té un base de dades dels productes 

competitius del mercat. Per un clip pot ser un competidor un clip de la pròpia empresa o un 

clip d’una empresa de la competència; la diferència està que un clip de la mateixa casa 

beneficia ARaymond d’una manera o altra.  

Es té un anàlisi complet de cada producte intern com extern, amb les característiques més 

importants a tenir en compte en un clip. Es validen mesures geomètriques, ergonomia, facilitat 

en clipar, propietats i factors de la frontissa i pestanya, entre d’altres.  

Seguidament us mostrem un resum en taules de cada clip que pot ser competitiu contra el 

futur clip de Ø25,5mm. 

Les empreses externes més importants en competència per ARaymond són Bato i Paskal on 

aquestes dues aposten per als seus clips que lluiten directament contra l’empresa francesa. 

Abans d’analitzar cada clip explicarem breument les dues empreses propietàries dels clips de 

la competència exterior. 

 

Bato 

És un productor d’origen holandès de productes per al sector de l'horticultura del tomàquet, 

maduixes i vinicultura, floricultura i torretes industrials. Desenvolupen, produeixen i 

distribueixen els productes. El seu punt fort és la qualitat dels productes, en especial el 

material usat en ells. 

 

Paskal 

Empresa israeliana dedicada a l’horticultura del tomàquet, vinya i subjeccions per als 

hivernacles. No tenen una gran varietat de productes, però els que distribueixen són molt 

òptims. Tot i així no tenen la qualitat de material de Bato. 

En les següents fitxes es mostra l’efectivitat en el seu ús, mides, facilitat d’aplicació de 

les seves parts, esforç, possibles danys a la planta i el pes. 
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10.1 ARaymond Easy clip 23  

 

 

 
 

 

  

 

23 mm Clip 

 

 

Diàmetre 23 mm 

Ergonomia, facilitat i rapidesa de clipar     

Audible so del "clip" Si – sorollós 

Re-obrir Si 

Re-fixable Si 

Fàcil posicionament al fil Si 

Facilitat tancament 1 mà - 3 dits 

Mides, esforç i precisió de clipament     

 
    

Gruix del clip 3,00 mm 

Alçada del clip 7,00 mm 

Torsió Rígid + 

Pestanya conector     

Facilitat per reobrir No 

Frontissa     

Mida Mitjana 

Gruix 0,50 mm 

Força per clipar el fil Molta 

Tipus empunyadures Parell d'urpes de bloqueig simple 

Mida empunyadures Llargues 

Prevenció danys a la planta     

Respiradors Si - tot el voltant 

Arrodoniment cantonades clip Completament forma arrodonida 

Arrodoniment cantonades pestanya Si - tot el voltant 

Pes      

Pes peça 0,70 g 
Taula 10.1 Fitxa tècnica Easy clip 23 

 

 

 

 



Estudi de viabilitat i disseny d'un nou clip de subjecció en l'agricultura industrial - EPSEM 

 55 

10.2 ARaymond Classic clip 25 
 

  

  

 

Classic Clip 

 

 

Diàmetre 25mm 

Ergonomia, facilitat i rapidesa de clipar     

Audible so del "clip" Si – sorollós 

Re-obrir Si 

Re-fixable Si 

Fàcil posicionament al fil No 

Facilitat tancament 1 mà - 3 dits 

Mides, esforç i precisió de clipament     

 
    

Gruix del clip 2,75 mm 

Alçada del clip 9,75 

Torsió Rígid ++ 

Pestanya conector     

Facilitat per reobrir Si 

Frontissa     

Mida Mitjana + 

Gruix 0,55 mm 

Força per clipar el fil Suficient 

Tipus empunyadures Parell d'urpes de bloqueig simple 

Mida empunyadures Llargues 

Prevenció danys a la planta     

Respiradors Si - tot el voltant 

Arrodoniment cantonades clip No 

Arrodoniment cantonades pestanya Si - tot el voltant 

Pes      

Pes peça 1,3 g 
Taula 10.2 Fitxa tècnica Classic clip 25 
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10.3 Bato clip 25mm 

 

 

 
Bato 

 
Clip 25mm 

 

 

Diàmetre 25 mm 

Ergonomia, facilitat i rapidesa de clipar     

Audible so del "clip" Si - sorollós 

Re-obrir No - limitat 

Re-fixable No - limitat 

Fàcil posicionament al fil No 

Facilitat tancament 1 mà - 3 dits 

Mides, esforç i precisió de clipament     

 

    

Gruix del clip 3,00 mm 

Alçada del clip 9,50 mm 

Torsió Rígid - 

Pestanya conector     

Facilitat per reobrir Si 

Frontissa     

Mida Petita 

Gruix 0,55 mm 

Força per clipar el fil Molta 

Tipus empunyadures Parell d'urpes de bloqueig simple 

Mida empunyadures Petites 

Prevenció danys a la planta     

Respiradors Si - parcialment el voltant 

Arrodoniment cantonades clip No - vores esmolades 

Arrodoniment cantonades pestanya Si - tot el voltant 

Pes      

Pes peça 1,00 g 
Taula 10.3 Fitxa tècnica Bato clip 25mm 
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10.4 Paskal Jumbo clip 25mm 

 

 

 
 

 

 

Paskal 

 
23 mm Jumbo clip #550kc 

 

 

Diàmetre 25 mm 

Ergonomia, facilitat i rapidesa de clipar     

Audible so del "clip" No – Limitat 

Re-obrir Si 

Re-fixable Si 

Fàcil posicionament al fil No 

Facilitat tancament 1 mà - 3 dits 

Mides, esforç i precisió de clipament     

 
    

Gruix del clip 3,20 mm 

Alçada del clip 9,5 mm 

Torsió Rígid - 

Pestanya conector     

Facilitat per reobrir Si 

Frontissa     

Mida Mitjana 

Gruix 0,50 mm 

Força per clipar el fil Suficient 

Tipus empunyadures Parell d'urpes de bloqueig simple 

Mida empunyadures Petites 

Prevenció danys a la planta     

Respiradors Si - tot el voltant 

Arrodoniment cantonades clip No - vores esmolades 

Arrodoniment cantonades pestanya No 

Pes      

Pes peça 0,88 g 
Taula 10.4 Fitxa tècnica Paskal 25mm 
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11. Costos de viabilitat 

En aquest apartat farem un càlcul dels costos de viabilitat del clip, on es tindrà en compte tots 

els elements que comporten la producció d’aquest i els seus respectius costos.  

 

Consisteixen en costos directes de la peça, ja que els indirectes de l’empresa no estan vinculats 

directament amb el pressupost del clip. És a dir, no és un pressupost total, ja que tota la part 

d’inversió indirecte (direcció administrativa i tècnica, infraestructura i maquinaria) ja és 

existent i en marxa i es responsabilitza directament sobre ARaymond Tecniacero i no pas a la 

branca d’agricultura. 

És molt important realitzar uns costos de viabilitat d’un llançament d’un nou producte. Ens 

determina si és viable o no tirar endavant un projecte que pot ser beneficiós per l’empresa o 

pot arribar a ser ruïnós si s’analitza amb detalls i precaució cada element. 

En realitzar els costos, principalment es basen 3 combinacions que depenen del nombre de 

cavitats del motlle: 48, 64 i 96 cavitats. És a dir, hi haurà tres costos de viabilitat segons el 

nombre de cavitats, ja que com s’observarà té un joc molt important que disminueix o 

augmenta els costos d’una peça notablement. Seran els següents: 

- CAS A: motlle de 48 cavitats 

- CAS B: motlle de 64 cavitats 

- CAS C: motlle de 96 cavitats 

Els nostres costos de viabilitat es basen per preu unitari per peça, és a dir, el cost unitari 

únicament per clip. Els càlculs estaran dividits en diferents seccions on cada una d’elles té un 

cost unitari que es sumarà a un cost total (cost SAP). A partir del cost SAP podrem afegir un 

preu de venda i posteriorment veure el percentatge de marge de benefici (MARGIN). 

 

Cost matèria primera  

És el cost de matèria primera necessària que té cada peça. 

- Pes peça: pes total de la peça (grams) 

- Pes net: pes total de la peça amb la colada inclosa (grams) 

- Cost mp: cost de la matèria primera (€). El preu actual és a 100€ per tona. 

- Cost unitari per matèria primera: cost del clip segons la matèria primera 
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COST MATÈRIA PRIMERA 

 

Pes peça (g) Pes net (g) Cost mp Cost unitari mp 

CAS A 0,9 1,10      0,00100 €                        0,00110 €  

CAS B 0,9 1,10      0,00100 €                        0,00110 €  

CAS C 0,9 1,10      0,00100 €                        0,00110 €  
Taula 11.1 Cost matèria primera 

En aquesta secció el cost unitari per matèria primera és igual per als 3 casos, ja que no influeix 

les característiques del motlle. 

 

Cost set up motlle 

És el cost quan ha d’instal·lar el motlle a l’injectora i la seva posterior preparació, des de el 

desplaçament del motlle amb el punt grua cap a l’injectora fins a estar preparat per l’injecció. 

- Mida lot: peces produïdes en aquesta etapa de producció. Els motlles no produeixen 

tot el volum de peces anuals seguidament. Per motius de productivitat es té a 

combinar tota producció de peces en les 6 injectores que disposa ARaymond 

Tecniacero. 

- Temps set up: temps total necessari per a la instal·lació i preparació del motlle, desde 

el desplaçament del motlle cap a l’injectora fins a estar preparat per la primera 

injecció. 

- PHHM: preu hora de home i màquina. És un càlcul, que després mostrarem, que 

consisteix en una mitjana del cost que té la mà d’obra dels operaris i màquines 

involucrades directament en la productivitat de les peces. 

- Cost unitari set up: cost de preparació del motlle per a cada clip. 

 

COST SET UP MOTLLE 

 

Mida lot Temps set up (h) PHHM Cost unitari set up 

CAS A           2.000.000    3              18,71 €                   0,0000281 €  

CAS B           2.000.000    3              18,71 €                   0,0000281 €  

CAS C           2.000.000    3              18,71 €                   0,0000281 €  
Taula 11.2 Cost set up motlle 

 

En aquests càlculs tampoc hi ha diferències entre els tres casos. El motlle no influeix ens els 

costos de set up. 
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Cost producció 

Són els costos que repercuteixen directament en la seva producció. Inclou el PHHM, que 

determina un preu mitjà del cost que té la mà d’obra dels operaris i màquines involucrades 

directament en la productivitat de les peces. 

- Nº cavitats: nombre de cavitats que té un motlle per crear la peça d’una sola injectada. 

- Temps de cicle: temps necessari per realitzar tot el cicle d’una sola injectada. 

- Peces hora: nombre de peces produïdes en una hora. 

- PHHM: preu hora de home i màquina. És un càlcul, que després mostrarem, que 

consisteix en una mitjana del cost que té la mà d’obra dels operaris i màquines 

involucrades directament en la productivitat de les peces. 

- Cost unitari producció: cost que té produir cada peça en recursos humans i 

maquinària. 

 

COST PRODUCCIÓ 

 

Nº cavitats Temps cicle (s) Peces hora PHHM Cost unitari producció 

CAS A 48 9                19.200              18,71 €                     0,00097448 €  

CAS B 64 9                25.600              18,71 €                     0,00073086 €  

CAS C 96 9                38.400              18,71 €                     0,00048724 €  
Taula 11.3 Cost producció 

 

Com es pot observar en aquest apartat ja s’observen canvis importants en els costos unitaris, 

ja que com més nombre de cavitats, més augmenta el rendiment de la productivitat. Els temps 

de cicle són iguals per a tots els motlles, per tant es tenen més peces en un mateix temps en 

un motlle gran que un motlle més petit.  

 

Amortització motlle 

Consisteix a realitzar el cost d’amortització de la compra o inversió del motlle per unitat de 

clip. 

- Cost motlle: cost total, inclosos prototips previs al definitiu, de la producció del motlle. 

- Volum anual: nombre de peces què es volen produir durant un any. 

- Anys amortització: anys necessaris en que vols amortitzar o cobrir el cost del motlle. 

- Cost unitari teòric: cost per clip per amortitzar el cost d’inversió del motlle segons els 

anys en amortitzar i el volum anual de producció de clips. 
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AMORTITZACIÓ MOTLLE 

 

Cost motlle Volum anual Anys amortització Cost unitari teòric 

CAS A      90.000,00 €             30.000.000    4                     0,000750 €  

CAS B    100.000,00 €             30.000.000    4                     0,000833 €  

CAS C    110.000,00 €             30.000.000    4                     0,000917 €  
Taula 11.4 Amortització motlle 

 

S’analitza lògicament, que com més cavitats, és més costós el motlle i per tant, més car el cost 

unitari per cobrir la inversió d’aquest. 

 

Cost unitari manteniment motlle 

És el cost unitari per peça que és necessari per cobrir els costos de manteniment del motlle. 

No tots els motlles són igual d’eficients i costosos, així que l’empresa ha agafat tot el sumatori 

de totes les factures anuals dels motlles en reparacions i revisions i s’ha fet una mitjana. La 

mitjana surt a 30.000€ anuals en costos de manteniment. La fòrmula és simple, dividim el 

volum anual pels 30.000€. 

 
COST UNITARI MANTENIMENT MOTLLE 

 CAS A                                         0,001000 €  

CAS B                                         0,001000 €  

CAS C                                         0,001000 €  
Taula 11.5 Cost unitari manteniment motlle 

 

Cost embalatge  

Són els costos d’embalatge llestos per ser enviats al client.  

- Unitats per caixa: el nombre de clips que inclou una caixa. 

- Cost caixa: preu per caixa. 

- Cost unitari embalatge: cost del material per unitat de clip. 

 

COST EMBALATGE 

 

Unitats Caixa Cost Caixa Cost unitari embalatge 

CAS A           15.000                0,10 €                      0,00000667 €  

CAS B           15.000                0,10 €                      0,00000667 €  

CAS C           15.000                0,10 €                      0,00000667 €  
Taula 11.6 Cost assemblatge 
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Cost SAP 

És el sumatori de tots els costos unitaris explicats anteriorment. Tot el sumatori dóna el cost 

directe per clip en cada cas. 

Cost SAP = Σ Cost unitari matèria primera + Cost unitari set up + Cost unitari producció +  Cost 

unitari teòric + Cost unitari manteniment motlle + Cost unitari embalatge 

 

    

 

 

 

Aquí es poden veure els costos de cada clip segons el motlle escollit. És interessant veure que 

la inversió d’un motlle gran de 96 cavitats és més productiu i rendible que motlles més petits, 

menys productius però menys costosos. 

És per aquest motiu que segons el volum de vendes estudiat per produir i vendre, l’equip 

tècnic decideix invertir en un motlle gran de 96 cavitats per produir el nou clip de Ø25,5mm.  

Com més baix sigui el cost SAP més marge de benefici pots tenir amb la peça o pots ser més 

competitiu amb el preu de venda. 

 

Preu de venda 

L’equip d’Agricultura juntament amb un pla de màrqueting realitzat per la seu central francesa 

de ARaymond, han establert un preu de 0,005€ per clip. 

 

Marge de benefici 

El marge de benefici (MARGIN) decideix s’hi un llançament de producte és viable o no.  Aquest 

MARGIN sempre ha de compensar positivament els costos indirectes de l’empresa que no hem 

tingut en compte, com són: despeses d’infraestructura, personal tècnic, personal 

administratiu, serveis, entre d’altres. 

És per això que s’ha d’aconseguir un marge de benefici suficientment ampli per tenir un 

benefici positiu exitós per l’empresa tenint present dins aquest els costos indirectes de 

l’empresa que no són dependents de la productivitat. 

 

 

 
COST SAP 

 CAS A    0,003859 €  

CAS B    0,003699 €  

CAS C    0,003539 €  

Taula 11.7 Cost SAP 
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COST SAP PREU VENTA MARGIN 

 CAS A    0,003859 €        0,00500 €  29,56% 

CAS B    0,003699 €        0,00500 €  35,17% 

CAS C    0,003539 €        0,00500 €  41,30% 
Taula 11.8 Marge de benefici 

 

Finalment, s’arriba a la conclusió que el cas C, el motlle de 96 cavitats, és viable, apte i 

beneficiós per al llançament del clip gràcies al 41,30% de MARGIN que es preveu aconseguir 

per cada clip venut. 

 

PHHM 

El PHHM (preu hora per humà i maquinària) com hem esmentat anteriorment consisteix en 

una mitjana del cost que té la mà d’obra dels operaris i màquines involucrades directament en 

la productivitat de les peces. És té en compte tota la mà d’obra i maquinària necessària i 

involucrada en la fase productiva.  

A continuació mostrarem els càlculs necessaris per calcular el PHHM de ARaymond Tecniacero. 

Principalment són dos apartats:  

- El cost de recurs humà: cost de mà d’obra dels operaris 

- El cost de maquinària: cost de maquinària incloses despeses i manteniment 

La suma d’aquests dos apartats és el preu en una hora de treball en operaris i maquinària 

necessaris per produir les peces (PHHM). 

 

Cost recurs humà  

Té els següents conceptes: 

- Jornada laboral anual: són la quantitat d’hores treballades en el sector del metall 

segons el conveni. En aquesta jornada ja es té en compte el període de vacances, els 

dies festius i dies de lliure elecció. 

- Torns: a ARaymond Tecniacero es treballa els 3 torns del dia; matí, tarda i nocturn. 

- Hores de dedicació anuals: és el producte de la jornada laboral anual per al nombre de 

torns. 

En el cost directe en costos de recursos humans hi ha tres ocupants: el peó o operari de les 

injectores d’agricultura, líder de secció que controla la situació d’una zona de la part plàstica 
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de l’empresa i l’encarregat de cada torn on es responsabilitza de la zona total d’injecció 

plàstica de tota l’empresa. 

- Cada ocupant té un salari anual en què la quantitat depèn dels rangs o nivells 

establerts per el conveni del metall de Catalunya i la mateixa empresa. 

- Salari anual de l’equip: és el producte del salari anual per al nombre de torns. 

- Dedicació per màquina: és la fracció de la dedicació a una màquina per nombre de 

màquines que porta o controla el treballador. 

- Preu home/hora: el preu per hora segons el salari de tot l’equip involucrat 

directament a la producció dedicat a l’injectora. 

A continuació veurem el cost de recurs humà per cada treballador involucrat a la producció 

dels clips. 

C
O

ST
 R

EC
U

R
S 

H
U

M
À

 

Jornada anual laboral 1744 

Torns 3 

Hores dedicació anuals 5232 

Peó 

Salari anual 18.200,00 € 

Salari anual equip 54.600,00 € 

Dedicació per màquina 0,1667 

Preu home/hora peó            1,7393 €  

Líder secció 

Salari anual 20.300,00 € 

Salari anual equip 60.900,00 € 

Dedicació per màquina 0,0667 

Preu home/hora líder secció            0,7760 €  

Encarregat 

Salari anual 22.400,00 € 

Salari anual equip 67.200,00 € 

Dedicació per màquina 0,0417 

Preu home/hora encargat            0,5352 €  

PREU HORA/HOME                 3,05 €  
Taula 11.9 Cost recurs humà amb preu hora/home 

 

El preu hora per home surt a 3,05€. 
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Cost maquinària 

Té els següents conceptes: 

- Torns: a ARaymond Tecniacero es treballa els 3 torns del dia; matí, tarda i nocturn. 

- Hores de funcionament: hores totals que funciona la màquina. És el producte de les 

hores dedicades anuals (apartat anterior) per al nombre de torns. 

- Anys amortització: anys necessaris en què vols amortitzar o cobrir el cost de 

l’injectora. 

- Hores amortització: és el producte de les hores dedicades anuals per al nombre d’anys 

d’amortització. 

- En l’amortització de l’injectora es té en compte el cost de la màquina, accessoris, 

manteniment i jornada anual laboral. Amb aquests valors podem trobar el cost 

amortització per hora, que consisteix en el preu per hora necessari per cobrir el cost 

total de l’injectora en funció dels anys d’amortització, salari de l’equip anual i 

manteniment. 

- Un altre cost a tenir en compte és el cost de consum elèctric de les injectores, on es té 

en compte el preu KWh, el consum de la màquina i les hores de funcionament. 

C
O

ST
 M

A
Q

U
IN

À
R
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Torns 3 

Hores en funcionament 5232 

Anys amortització 4 

Hores amortització 20928 

A
m

o
rt

it
za

ci
ó

 Màquina 160.000,00 € 

Accessoris    100.000,00 €  

Manteniment       30.000,00 €  

Jornada anual laboral 1744 

Cost amortització/hora              13,86 €  

C
o

n
su

m
 

el
èc

tr
ic

 Preu KWh                 0,18 €  

Consum màquina (KWh) 10,00 

Cost consum elèctric                 1,80 €  

PREU HORA MÀQUINA              15,66 €  
Taula 11.10 Cost maquinària amb preu hora/màquina 

 

El cost d’amortització/hora és de 13,86€ i el cost del consum elèctric de 1,80€.  

El preu hora per màquina és la suma d’aquests darrers, donant un preu de 15,66€. 
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El preu definitiu del PHHM és la suma del preu hora home i preu hora màquina: 

PREU HORA HOME/MÀQUINA 3,05€ + 15,66 €           18,71 €  

 

 

Tenim un PHHM de 18,71€. Aquest és el preu que hem aplicat en els costos de viabilitat, com 

són les seccions de costos set up de motlle i producció. 
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12. Simulació del disseny 

En aquest apartat comprovarem el comportament i l’efectivitat del clip mitjançant una 

simulació matemàtica amb un software de disseny. 

S’utilitzarà un software CAD amb elements finits per simular la peça i establir una fiabilitat en 

el seu disseny. Es tindrà en compte les condicions d’esforços empleats a la peça per tal 

d’acostar al màxim possible els resultats de la simulació a la realitat.  

 

12.1 Mallat i condicions de contorn 

El mallat i la introducció de les restriccions del model és el primer pas a l’hora de simular els 

models pel mètode dels elements finits. 

Així doncs, per tal d’iniciar el procés, s’importa l’assemblatge des del software de disseny en 

3D. Cal dir que només són necessaris els elements estructurals per tal de dur a terme els 

assajos. A continuació es defineix el material d’aquests dos components introduint els 

següents valors al programa: 

Material Polipropilè 

Mòdul de Young 0,9 GPa 

Coeficient de Poisson 0,38 

Densitat 946 kg/m3 

Coeficient d'expansió tèrmica 6,84·105 Kdeg 
Taula 12.1 Valors de les propietats mecàniques introduïts a la simulació 

 

A continuació mallem el model de simulació on s’han tingut en compte les següents 

consideracions:  

- El tipus d’element escollit és un octaedre, ja que resulta el més adequat per la 

geometria del sòlid que tenim. 

- La mida d’element escollit és de 0,5mm amb una tolerància de ±0,2mm. És important 

saber que una mida petita té un elevat nombre de nodes fent créixer significativament 

el temps de càlcul però ajuda a la precisió dels resultats. La clau és trobar un mallat de 

càlcul ràpid i a la vegada amb una certa precisió acceptable per el disseny de la peça. 

- S’ha de garantir que les zones corbades continguin més d’un element així com aquelles 

zones on es puguin considerar una alta concentració de tensions. En zones d’aquest 

tipus s’ha de procurar l’homogeneïtat en la distribució dels elements.  

Entitat Quantitat 

Nodes 149489 

Elements 88137 
Taula 12.2 Quantitat de nodes i elements en la malla del clip 
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Tipus d’element: 

Connectivitat Estadística 

TE10 88137 ( 100,00% ) 
Taula 12.3 Mostra del tipus d’element utilitzat 

 

Qualitat del element: 

Criteri Bo Pèssim Dolent Pitjor Mitjana 

Tram 88127 ( 99,99% ) 10 ( 0,01% ) 0 ( 0,00% ) 0,275 0,644 

Rati d’aspecte 84699 ( 96,10% ) 3433 ( 3,90% ) 5 ( 0,01% ) 5,483 1,836 
Taula 12.4 Mostra de la qualitat dels elements 

 

En les següents imatges podem veure el mallat definitiu de la peça: 

 
Imatge 12.1 Representació del mallat del clip 

 

 
Imatge 12.2 Representació del mallat del clip 
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12.2 Assaigs aplicats 

Per tal de validar el disseny es realitzaran 2 assaigs. Totes les simulacions consisteixen a aplicar 

un esforç repartit en diferents zones del clip segons el tipus d’assaig. Les diferents càrregues 

repartides i encastaments a la peça estan distribuïdes en forma d’assaig d’atracció. 

- Assaig 1: Càrrega repartida direcció eix Z 

- Assaig 2: Càrrega repartida direcció eix Y 

En els resultats es tindran en compte els següents factors: 

- Mapa de tensions equivalent de Von Misses: permet veure quina és la concentració 

de tensions acumulada en tot el clip.  

- Desplaçament i deformació total: permet visualitzar les deformacions assolides per 

cada zona. 

 

12.2.1 Assaig 1 

En aquest primer assaig aplicarem càrregues repartides en dos extrems del clip de 50N 

cadascuna. Tal com s’observa a la següent imatge els esforços van en sentit oposat entre ells i 

en direcció a l’eix Z. Això causa un esforç de tracció pel clip. 

 
Imatge 12.3 Senyalització forces aplicades Assaig 1 

 

A la següent taula mostrem els resultats destacables en aquest assaig: 

Tensions acumulades (Pa) 
Deformació (mm) 

Tensió aplicada màxima Tensió aplicada mínima 

1,92·108 0,958 1,6 
Taula 12.5 Resultats destacables del Assaig 1 
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Imatge 12.4 Mapa de tensions de Von Misses Assaig 1 

 

 

 
Imatge 12.5 Mapa de tensions de Von Misses Assaig 1 

 

Tal com s’observa en les anteriors imatges, les tensions de Von Misses més significants es 

concentren en la frontissa i la pestanya del clip. Això és degut al fet que la tracció de les 

càrregues reparteix tot l’esforç en aquestes dues parts que seran les més castigades de la peça, 

en especial la frontissa. A continuació mostrem en detall aquestes dues zones més crítiques. 
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Imatge 12.6 Detall frontissa mapa de tensions de Von Misses Assaig 1 

 

Just entre la unió de les pestanyes de retancament i la frontissa apareixen les tensions de 

1,92·108 Pascals. És una tensió important on s’arriba a un règim plàstic del material però no 

posa en perill el seu trencament. 

 

 
Imatge 12.7 Detall pestanya mapa de tensions de Von Misses Assaig 1 

 

En canvi en la pestanya es presenten unes tensions més baixes de 0,958 Pascals que 

evidentment formen part de la regió elàstica molt allunyada del trencament de material. 



Estudi de viabilitat i disseny d'un nou clip de subjecció en l'agricultura industrial - EPSEM 

 72 

 
Imatge 12.8 Desplaçament i deformació total Assaig 1 

 

 

 
Imatge 12.9 Desplaçament i deformació total Assaig 1 

 

El desplaçament del clip a causa dels esforços aplicats es visualitzen en les imatges anteriors. 

S’analitza que la zona més deformada és la frontissa i el segon quadrant del clip a causa del 

disseny dimensional del clip, on recau més l’esforç en aquestes parts. A continuació mostrem 

en detall aquestes dues zones més crítiques i les zones més estables. 
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Imatge 12.10 Detall frontissa desplaçament i deformació total Assaig 1 

 

Com s’ha esmentat anteriorment podem veure que en la frontissa i part del segon quadrant 

del clip es deformen fins a 1,6mm. És una certa deformació però l’equip tècnic considera que 

està dins el règim de bon funcionament sense anomalies. 

 

 
Imatge 12.11 Detall pestanya desplaçament i deformació total Assaig 1 

 

En la pestanya i els seus voltants la deformació és nul·la, és a dir, no rep cap tipus de 

desplaçament; ideal per al bon funcionament i baix risc de ruptura. 
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12.2.2 Assaig 2 

En el segon assaig aplicarem càrregues repartides en dos extrems del clip de 50N cadascuna. 

Aquest cas els esforços van en sentit oposat entre ells i en direcció a l’eix Y. En aquesta 

simulació també es presenta un esforç de tracció pel clip. 

 
Imatge 12.12 Senyalització forces aplicades Assaig 2 

 

A la següent taula mostrem els resultats destacables en aquest assaig: 

Tensions acumulades (Pa) 
Deformació (mm) 

Tensió aplicada màxima Tensió aplicada mínima 

4,93·107 0,958 0,0416 
Taula 12.6 Resultats destacables del Assaig 2 

 

 
Imatge 12.13 Mapa de tensions de Von Misses Assaig 2 
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Imatge 12.14 Mapa de tensions de Von Misses Assaig 2 

 

Les tensions de Von Misses més significants en les imatges d’abans recauen en la frontissa i la 

pestanya del clip a causa que la tracció de les càrregues reparteix tot l’esforç en aquestes dues 

parts que seran les més patides de la peça, en especial la pestanya. S’ha de dir que aquest 

assaig no presenta tant esforç per al nostre clip. Seguidament mostrem en detall aquestes 

dues zones més crítiques.  

 

 
Imatge 12.15 Detall frontissa mapa de tensions de Von Misses Assaig 1 
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Just en tota la corba de la frontissa apareixen tensions de 2,47·107 i 1,1 Pascals. És una tensió 

considerable però sense ser crítiques com passa en la pestanya. No s’arriba a un règim plàstic 

del material i no posa en perill una greu deformació i el seu trencament.  

 

 
Imatge 12.16 Detall pestanya mapa de tensions de Von Misses Assaig 2 

 

En la pestanya es presenten unes tensions més altes de 4,93·107 Pascals que presenten les 

tensions més crítiques d’aquest segon assaig. Formen part de la regió elàstica però no estan 

molt lluny de la regió plàstica d’aquest polipropilè. Tot i així la peça queda fora del risc 

trencament. 

 

 
Imatge 12.17 Desplaçament i deformació total Assaig 2 
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Imatge 12.18 Desplaçament i deformació total Assaig 2 

 

En les anteriors imatges es veu el desplaçament del clip a causa dels esforços aplicats. 

S’analitza que la zona més deformada és la frontissa i la una part de la pestanya a causa del 

disseny dimensional del clip, on recau més l’esforç en aquestes parts. A continuació mostrem 

en detall aquestes dues zones més crítiques i les zones més estables. 

 

 
Imatge 12.19 Detall frontissa desplaçament i deformació total Assaig 2 
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Com que les tensions de Von Misses són menors en aquest assaig, les deformacions també 

seran més baixes. Podem veure que en la part corba de la frontissa es deforma de manera 

regular fins a 0,0416mm. Sent la deformació més crítica d’aquest assaig, és molt baixa respecte 

l’anterior. Per tant, l’equip tècnic considera que està dins el règim de bon funcionament del 

clip. 

 

 
Imatge 12.20 Detall pestanya desplaçament i deformació total Assaig 2 

 

En la pestanya i els seus voltants la deformació és quasi nul·la, només rep una deformació de 

0,00832mm en algunes parts del mascle de la pestanya. És un desplaçament molt baix, òptim 

per al bon funcionament i baix risc de ruptura. 

 

12.3 Conclusions dels assaigs 

Hem vist els diferents comportaments del clip segons el tipus d’assaig gràcies a les tensions de 

Von Misses i a les deformacions que s’han contemplat en la simulació.  

Els dos assaigs s’ha pogut analitzar que les tensions sempre han afectat la frontissa i la 

pestanya del clip. Això és degut al fet que el dimensionat o disseny de la peça fan que els 

esforços recaiguin en aquestes dues parts del clip. Tot i que en el segon assaig les tensions i 

deformacions s’han accentuat molt respecte el primer assaig. 

Arribats en aquest punt l’equip tècnic valida que es compleixen satisfactòriament tots els 

aspectes requerits amb el disseny de la peça. El clip supera el estàndard de treball de primer 

nivell on dona apte de la seva rigidesa que serà suficient per a la bona funcionalitat.
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13. Conclusions 

S’ha explicat i demostrat que en el món de l’agricultura intensiva del tomàquet existeix un 

mercat ampli en volum de producció i vendes, on altres mercats com són la venda de peces i 

clips de subjecció tenen l’oportunitat de negoci. 

ARaymond, una empresa amb la filosofia de la subjecció, és dintre el sector de l’agricultura on 

ha volgut llançar un nou clip de 25mm. Els motius d’un nou producte són la necessitat d’un 

nou disseny, ja que l’actual clip es queda enrere en resultats al camp i la substitució del motlle 

pel seu desgast que comporta problemes en la injecció plàstica. 

En aquest projecte s’ha vist en quin material es treballa, el polipropilè i les seves 

característiques i hem explicat de forma general la part productiva dels clips. 

Es pot afirmar que s’han aconseguit dos dissenys de clip que són perfectament vàlids en 

l’àmbit usual i industrial. 

Dels dos dissenys presentats, presenten un cost inferior si és comparat amb el model inicial del 

clip Classic 25 actual, ja que el seu pes és inferior a aquest últim. El primer disseny que parteix 

d’una idea del clip de 25mm actual on s’ha fet un redisseny en millores tècniques i reducció de 

pes notable. La segona opció prové d’una base del Easy clip 23, un clip de 23mm que 

actualment comercialitza l’empresa i que té unes característiques molt bones a part de ser una 

peça molt lleugera i per aquests motius es dissenyaria en 25,5mm de diàmetre. 

Gràcies a l’anàlisi de cada candidat s’ha arribat a la conclusió, juntament amb tot l’equip 

involucrat al llançament, que la segona opció de clip, el provinent del concepte Easy 23, és la 

millor elecció pels bons resultats del clip en l’hivernacle i pel seu baix pes que comporta un 

gran estalvi en costos de material utilitzat. 

Aquesta última afirmació porta a concloure que, la reducció de pes mitjançant la substitució de 

disseny comporta una reducció de costos que gràcies a l’estudi de viabilitat realitzat el clip és 

rendible per al benefici i creixement de l’empresa. 

Sobre els costos de viabilitat, s’ha efectuat un seguit de càlculs per analitzar els costos directes 

de la peça segons els tres tipus de motlle. S’ha demostrat que utilitzant un motlle de 96 

cavitats el marge de benefici per clip era major encara que la inversió inicial sigui més alta. Per 

descomptat i com hem esmentat abans, el llançament és positiu per a l’empresa en àmbits 

econòmics. 

S’ha efectuat un disseny complet 3D de la peça amb un software CAD. Posteriorment hem 

mallat elements finits per portar a terme la simulació. S’ha establert els criteris de forces o 

càrregues empleades per tal d’aproximar al màxim possible el model de càlcul a la realitat.  

Podem concloure que els resultats de la simulació són molt favorables. Això senyala que el 

disseny és correcte encara que la realitat té altres factors molt concrets que la simulació no té 

en compte. 
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14. Agraïments 

Aquest projecte s’ha dut a terme gràcies al suport de ARaymond Tecniacero i especialment 

ARaymond Agricultura. L’equip d’agricultura m’ha orientat al llarg del projecte i la prestació 

d’informació molt important per part seva ha sigut imprescindible. Donar les gràcies a Miquel 

Pérez, director d’ARaymond agricultura i Enric Cornadó, gerent de compres i producció. 

En afegit, agraïments al professor de l’EPSEM Joan Antoni Lòpez pel seu seguiment, la seva 

aportació d’idees i sobretot el suport en la simulació en CAD de la peça. 
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