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L’empresa Decam Llits Abatibles SL va desenvolupar una cadira-llitera per una 
empresa estrangera. Però al iniciar la comercialització va haver de aturar la 
producció, degut a una sèrie d’incidències i perquè no acabava de complir els 
requisits que s’havien establert. 
 

 
 
L’objectiu d’aquest treball és analitzar els 4 mecanismes de la cadira-llitera, 
respatller, tisora, incorporació i reposapeus, i assegurar-nos que compleixen els 
requeriments. Ens centrarem principalment en aconseguir que els pistons ja 
instal·lats de 6000N tinguin suficient força per moure els mecanismes des de 
qualsevol posició. En cas que no ho compleixin els haurem de modificar per així 
poder passar els controls de qualitat. A més proposarem possible millores per la 
cadira perquè es valorin i s’afegeixin al disseny si es creu convenient.  
 



La cadira-llitera està feta de acer i té quatre mecanismes que mouen les diferents 
parts. El mecanisme respatller és el que et permet variar la inclinació del 
respatller de la cadira, el mecanisme tisora és l’encarregat de elevar o baixar el 
seient, el mecanisme de incorporació com el seu nom indica permet moure el 
seient de manera que la persona que l’estigui utilitzant pugui aixecar-se amb 
menys esforç i el mecanisme reposapeus et permet treure o amagar una 
plataforma on pots recolzar els peus.  
 
Per aconseguir-ho el que farem és estudiar individualment cada mecanisme per 
descobrir quina força fa el pistó en cada una de les seves posicions. Per  fer-ho 
es parametritzen els mecanismes per conèixer la posició de cada punt i l’angle 
dels seus components. Tot aquest procés el farem amb l’ajuda del 3D de la 
cadira que també ens encarregarem de dibuixar. 
 
Al realitzar l’anàlisi trobem que dos dels quatre mecanismes, respatller i tisora, 
no compleix els requisits de pes així que s’han de modificar. 
 
A l’hora de modificar-los ens centrarem en l’angle que actua la força del pistó i 
com ens convé modificar-lo per reduir la força necessària per moure el 
mecanisme. 
 
L’angle del pistó del respatller l’augmentarem, al modificar-lo no ens trobem amb 
cap dificultat i podem reduir a més de la meitat la força que necessitàvem 
inicialment per moure el mecanisme. Però al fer les modificacions al pistó del 
mecanisme tisora descobrim que, si mantenim l’actuador que ja tenim, tindrem 
una pèrdua d’alçada en el sistema. Després de parlar-ho amb l’empresa decidim 
tirar endavant la modificació i fer que el pistó pugui treballar amb més angle sobre 
el mecanisme. La pèrdua d’alçada la compensaríem a l’hora de col·locar els 
coixins i la tela a la cadira. 
 
Un cop estudiat els canvis els introduïm conjuntament a la cadira i ens trobem 
que el pistó del respatller toca amb el de la incorporació. Així que descentrem el 
mecanisme d’incorporació i aprofitem i centrarem el mecanisme reposapeus que 
es trobava descentrat. Els respatller i la tisora es mantindran centrats. 
 
Per millorar la cadira farem dues propostes. La primera serà calcular quin seria 
el pistó ideal per treballar en el mecanisme de la tisora i així fer desaparèixer 
l’inconvenient de la pèrdua d’alçada i la segona consistirà en proposarar un nou 
mecanisme per instal·lar al reposapeus. 
 
El nou mecanisme ens permetrà controlar la posició de la plataforma del 
reposapeus perquè es pugui adaptar millor a la estatura de l’usuari de la cadira i 
així millorar la comoditat que ofereix. 
 
El cost total de l’anàlisi i redacció del projecte és 9.435,10 € 
 

 
 
 

 
 


