
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte/Treball Fi de Carrera 
 
 

 
 
Estudi:  Enginyeria Tècn. Ind. Mecànica.   Pla 2002 
 
 
 
Títol: DISSENY DE CIRCUÏT DE PROVES DE TRAÇABILITAT 
AMB RFID 
 
 
 
 
 
 
 
Document: RESUM 
 
 
Alumne: Jordi Romero Sureda 
 
 
Director/Tutor: Daniel Lanao 
Departament: Eng. Mecànica i de la Construcció Industrial 
Àrea: Mecànica de fluids 
 
 
 
Convocatòria (mes/any): Juny / 2014 
 
 
 
 
 



Disseny de circuït de proves de  
traçabilitat amb RFID (P.T.F.C. ETIM)                                                                 Resum 

 1

 

RESUM 
 

ITENE és un institut tecnològic de recerca situat a Paterna (València). Té una planta 

pilot especialitzada en logística on les empreses que ho vulguin (mitjançant convenis, 

en règim de lloguer, etc.), poden utilitzar les instal·lacions (magatzem intel·ligent, 

aplicacions RFID, etc.), per provar els seus productes i simular processos de logística i 

traçabilitat. 

 

En aquesta planta s'ha detectat la necessitat de poder provar nous productes com 

etiquetes, detectors i processadors equipats amb tecnologia RFID (Identificació per 

Radiofreqüència). Aquesta tecnologia consisteix en passar informació que conté una 

etiqueta “intel·ligent” cap a un terminal (PC) mitjançant uns detectors que, per 

proximitat, poden llegir la informació. Per exemple, quan un camió ple de mercaderies 

prèviament etiquetades, passa per un pòrtic amb detectors RFID, es genera una 

informació que passa directament a un terminal. Al moment es pot saber què porta el 

camió, quantitat, color, mides, etc. Si això es combina amb un ERP, es pot descomptar 

de l'estoc en temps real. De fet s'utilitza per moltes aplicacions logística, control de 

processos de fabricació, traçabilitat de productes, etc. 

 

Per aquest motiu, ITENE, mitjançant el contacte de AIFOS SOLUTIONS S.L (empresa 

especialitzada en RFID) ha encarregat un sistema de transportadors de banda per provar 

noves solucions. 

 

L'objecte del present projecte consisteix en el disseny i automatització d'un sistema de 4 

cintes transportadores 2 elevadors per tal de fer un circuit tancat per moure caixes en un 

“bucle” de forma automàtica. 
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L'objectiu és “llençar” caixes plenes de productes (etiquetats amb RFID) mitjançant un 

transportador equipat amb un pòrtic que té instal·lats varis detectors de radiofreqüència, 

i poder-ne provar la correcta detecció a diferents velocitats. Un “buffer” s'encarrega de 

subministrar les caixes d'una en una que, un cop acabat el circuit, tornen al lloc d'on han 

sortit. Per donar un producte per bo, es realitzen tests de vàries hores i se n'obté una 

estadística de lectures bones/dolentes. Si la ràtio és la desitjada es dóna per bo el 

producte. 

 

Per aconseguir un disseny correcte s'ha utilitzat diferents eines CAD per dimensionar el 

sistema de transportadors i els seus elements. Tota l'aplicació està realitzada en 3D 

mitjançant el software AutoCAD 3D (veure figura 1). 

 

 
Figura 1 – Disseny 3D del sistema de transportadors 

 

L'abast d'aquest projecte inclourà la solució mecànica i pneumàtica del sistema, així 

com el seu muntatge i tot el referent a les normes de seguretat per tal que el sistema 

compleixi la normativa referida a la seguretat de màquines. 
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Les funcions i elements principals del sistema seran: 

 

− Des del transportador 1, servir les caixes una a una al transportador 2 

− Alinear la caixa en el sentit de la marxa. 

− Elevar la caixa i servir-la al transportador 3 

− Fer passar la caixa per sota l'arc detector a la velocitat desitjada i servir-la 

al transportador 4 

− Baixar la caixa i servir-la al transportador 1 

 

Al llarg de la memòria s’expliquen els dissenys propis de cada element i el seu 

funcionament. 

 

Tots els plànols, així com el plec de condicions s’han realitzat pensant en la fabricació 

de totes i cadascuna de les peces que formen la màquina pel seu muntatge. 

 

En l’annex A de la memòria (Càlculs tècnics), s’explica el procés de disseny i el perquè 

de la solució final. 

 

Per últim, amb el disseny, construcció i posada en funcionament d'aquest sistema es 

disposarà de la possibilitat de realitzar assaigs i proves per millorar el producte del 

client, potenciant la seva àrea de R+D i donant un servei millor als seus clients. 

 

Jordi Romero Sureda 
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