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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1 Objecte del plec 

El projecte fa referència a un remolc amb plataforma abatible destinat a activitats 

ambulants. 

 

1.2 Documents contractuals 

Els documents o subdocuments del projecte que tenen caràcter contractual són els 

següents: 

 -Especificacions 

 -Plànols 

 -Pressupost 

Els documents del projecte amb caràcter informatiu són: 

 -Memòria (exceptuant les especificacions) 

 -Annexes 

 

1.3 Comptabilitat entre documents 

En cas de contradicció entre la informació continguda en els diferents documents 

d’aquest projecte, el criteri de preferència serà el següent: 

 1er. Plànols 

 2on. Plec de condicions 

 3er. Pressupost 
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1.4 Descripció del dispositiu. 

El remolc objecte d’aquest projecte està constituït per un xassís construït a partir de 

perfileria estructural, damunt del qual s’instal·la una caixa tancada amb les parets 

laterals elevables. El vehicle permet situar la seva caixa sobre el nivell del terra gràcies 

als eixos abatibles que equipa, facilitant així la seva funció de parada ambulant. 

 

2. DISPOSICIONS TÈCNIQUES 

2.1 Materials per a components de fabricació pròpia. 

Els materials a emprar per a la fabricació queden especificats en els corresponents 

plànols i llistes de materials. No es permet en cap cas la substitució per altres de 

diferent dimensió o qualitat. 

• UNE EN 10025 94: Productos Laminados en Caliente, de acero no aleado, 

para construcciones metálicas de uso general. 

• UNE 38337 2001  :Aluminio y aleacines de aluminio serie 6000  

• UNE EN 10088-2 2008: Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de 

suministro para chapas y bandas de acero resistentes a la corrosión para 

usos generales 

• UNE 41950 94 Panel de poliuretano con capas de cobertura metálicas y no 

metálicas: Norma Española para paneles sándwich. 

• UNE EN 13501-1 Norma de clasificación de reacción al fuego 

• UNE EN 287: Procediment d’homologació de soldadors 
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2.2. Materials per a components de compra 

Pel que fa als elements comercials, com pot ser la cargoleria, i com a complement del 

que figura en els plànols,  s’empraran components que compleixin amb la següent 

normativa: 

• DIN 125: Volanderes planes 

• DIN127: Volanderes de pressió (Grower) 

• DIN 434: Volandera Falca per a perfils U 

• DIN471: Anells de retenció muntatge extern (Circlip) 

• DIN 912: Cargols cap rodó amb hexàgon interior (Allen) 

• DIN 933: Cargols hexagonals rosca total 

• DIN 934: Femelles hexagonals 

• DIN 985: Femelles hexagonals autoblocants 

• DIN 1481: Passadors elàstics us intens 
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3. CONDICIONS DE SUBMINISTRE I EMMAGATZEMAMENT DELS MATERIALS. 

 

3.1. Perfils acer estructural. 

Els perfils d’acer estructural es subministraran en barres de longitud de 6 metres. El 

tipus de material i les dimensions de les seves seccions vénen  definides en els 

corresponents plànols. 

Els perfils s’emmagatzemaran en posició horitzontal fins al moment de la seva 

utilització. S’hauran de situar damunt d’una superfície plana per evitar qualsevol tipus 

de deformació, Hauran d’estar igualment protegits de l’acció directa dels agents 

atmosfèrics, sobretot de la pluja. 

  

 3.2. Productes fèrrics plans. 

Els productes fèrrics plans (xapes d’acer) es subministraran en planxes dels diferents 

espessors i materials indicats en els plànols. Les seves dimensions màximes seran 

aquelles necessàries per obtenir les peces  d’un sol cop, amb un aprofitament màxim 

del material.  

Les planxes s’emmagatzemaran disposades de manera que no puguin patir 

deformacions permanents, i protegides de l’acció dels agents atmosfèrics. 

 

3.3. Perfils d’alumini per a la estructura del carrossat. 

Els perfils d’alumini s’han d’encarregar a una empresa especialitzada en extrusionats, 

que els fabricarà amb les seccions indicades en els plànols corresponents. 

Les diferents seccions d’alumini s’adquiriran en barres de 7 metres de longitud. Es 

poden adquirir en altres longituds sempre i quan es puguin obtenir els components  

indicats en els plànols d’una sola peça. 
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Els perfils s’emmagatzemaran en posició horitzontal fins al moment de la seva 

utilització. S’hauran de situar damunt d’una superfície plana per evitar qualsevol tipus 

de deformació, Tot i que l’alumini té una corrosió controlada, es recomana guardar les 

barres protegides de la pluja i d’altres agents atmosfèrics. 

 

3.4. Plafons “sandwich” per al carrossat 

Els plafons “sandwich” o de material compost es fabriquen en gran varietat de 

dimensions. S’adquiriran en formats de dimensions prou grans per poder obtenir els 

diferents components d’un sol cop, sense afegits ni unions posteriors. Donades les 

mides dels components més grans (laterals, sostre) la mida mínima de compra serà  de 

7m x 2,3m. La seva superfície ha d’estar recoberta d’un film protector, destinat a 

protegir tota la seva superfície durant el procés de transformació. Per evitar ratllades i 

altres desperfecte damunt la superfície lacada dels plafons, no s’eliminarà aquest film 

en cap cas, fins que els components no estiguin acabats i muntats . 

Els plafons s’emmagatzemaran en posició vertical o horitzontal, sempre recolzats sobre 

una superfície plana, que impossibiliti qualsevol deformació. Estaran protegits de la 

intempèrie i de la humitat del terra .Donada la naturalesa combustible del poliuretà de la 

part interior dels plafons, aquests estaran convenientment separats dels processos 

productius que generin guspires, com poden ser  la soldadura o  l’esmolat. 

 

3.5. Taulers de Fusta Revestida per al Paviment de la carrosseria 

Per a la fabricació del paviment de la carrosseria s’utilitzaran taulers de fusta de bedoll 

amb un revestiment de resina fenòlica. S’adquiriran en formats de dimensions prou 

grans per poder obtenir els diferents components d’un sol cop, sense afegits ni unions 

posteriors. També caldrà ajustar les dimensions dels formats de compra per evitar que 

sobrin retalls excessius. Donades les variades dimensions dels diferents components, 

no s’aconsella cap format concret. Les seves mides, en qualsevol cas, però han 

d’abastar la llargada màxima de 5155mm, i la amplada màxima de 1720mm. 
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 Els plafons s’emmagatzemaran en posició vertical o horitzontal, sempre recolzats 

sobre una superfície plana, que impossibiliti qualsevol deformació. Han d’estar  

protegits dels agents atmosfèrics i dels focus d’escalfor. 

 

3.6. Components comercials 

Els components que formaran part del remolc s’adquiriran segons les indicacions del 

present projecte i s’emmagatzemaran seguint les instruccions del subministrador o del 

fabricant fins al moment de la seva transformació i muntatge. 
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4. CONDICIONS DELS PROCESSOS DE FABRICACIÓ DELS COMPONENTS 

En aquest apartat s’especifiquen els requeriments que caldrà seguir en l’aplicació dels 

diferents processos industrials que intervenen en la fabricació dels remolc objecte del 

present projecte.  

4.1 Tall i preparació components fèrrics. 

Entre els components fèrrics necessaris per a la fabricació del remolc, en trobem 

obtinguts tan a partir de productes llargs (perfils) com de  productes plans (xapes). Les 

seves dimensions i naturalesa vénen indicades en els plànols dels conjunts soldats que 

composen (P001, P002, P003). 

Els components provinents de productes llargs, són obtinguts tallant els diferents perfils 

a les dimensions indicades en els plànols. Les seccions amb que treballem són Perfil 

UPN i tub amb soldadura, quadrat i rectangular. Tot i que es poden utilitzar eines 

manuals,  per al tall es recomana l’ús de serres tronçadores semiautomàtiques. Tenen 

una precisió suficient i una rapidesa òptima. Per al tall es poden utilitzar tan discos 

abrasius com discs o cintes dentades   

Alguns components necessiten d’operacions addicionals al tall per tal d’obtenir les 

peces acabades. Estem parlant de forats,i xamfrans, i totes es poden fer amb eines 

senzilles de taller metal·lúrgic 

 Els components obtinguts a partir de xapes planes poden ser obtinguts per diferents 

procediments de transformació com pot ser el tall amb cisalla el taladrat o el punxonat. 

Qualsevol procés serà vàlid sempre i quan s’obtinguin peces amb la precisió 

dimensionat i els graus acabats mínims exigits pels corresponents plànols.  

Es poden utilitzar processos tèrmics de tall, com el làser o l’oxitall.  En aquest cas , 

caldrà sanejar contorns de tall per tal que quedin lliures d’òxid residual (calamines). 

Aquests òxids podria comprometre la fiabilitat dels treballs posteriors de soldadura i 

pintat.  
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4.2. Soldadura 

Els elements P001, P002 i P003 que formen part del Subconjunt bastidor (veure plànol 

C001) són subconjunts soldats. 

Per als processos de soldadura són igualment vàlids els sistemes de fil continu com els  

d’elèctrode recobert, tot i que es recomanen els primers per a la seva major rapidesa. 

Les unions soldades s’hauran d’efectuar en un espai cobert. En cas que la temperatura 

de l’aire sigui inferior a 5ºC, caldrà preescalfar les peces abans de soldar-les. 

Les superfícies d’unió hauran de ser ben seques i netes, lliures de qualsevol brutícia, 

per tal d’aconseguir una bona unió de les diferents parts. Per assegurar una unió íntima 

entre les diferents peces a soldar, s’utilitzaran eines de pressió com poden ser 

mordasses o serjants.  

Els cordons de soldadura tindran el gruix i la longitud indicades en el plànol 

corresponent. No s’admeten defectes com poden ser mossegades, porus o escletxes, 

ja que aquests resten efectivitat a la unió. 

Els cordons de soldadura s’efectuaran sempre que sigui possible en posició horitzontal. 

Cal que es disposi d’utillatges que permetin girar les peces i col·locar-les en la posició 

més adequada per a l’execució de les soldadures, sense que es produeixin 

sol·licitacions excessives que puguin danyar la resistència dels cordons dipositats. 

El refredament de les soldadures serà a l’aire. Es prohibeix qualsevol refredament 

anormal o excessivament ràpid de les soldadures. 

Cal recordar que totes les cares que quedin ocultes s’hauran de pintar prèviament a la 

soldadura amb una imprimació soldable, per tal d’evitar la posterior formació d’òxid. 

Per a la execució de les soldadures és necessari que l’operari soldador estigui 

homologat segons la norma UNE EN 287. 

 

 



Remolc amb eixos abatibles 

 

10

4.3. Pintura 

A part de la vessant purament estètica, el pintat té la funció de protegir de la oxidació 

els components fabricats amb materials fèrrics. Aquest és el cas dels subconjunts 

soldats que formen part del bastidor del remolc (Plànols P001, P002, P003). 

El procediment a seguir serà el de pintat amb pistola aerogràfica. Donat el caràcter 

eminentment manual d’aquest procés, caldrà que l’operari hagi rebut la formació 

adequada, i tingui una certa experiència. 

Les instal·lacions utilitzades per pintar han d’estar adequades al procés escollit. Caldrà 

disposar d’una cabina de pintura que asseguri la renovació de l’aire i la recollida del 

material residual. Queda expressament prohibit el pintat a l’exterior i sobre un terra no 

pavimentat. 

Prèviament al pintat de les peces, cal assegurar una correcta preparació de les 

superfícies a recobrir. S’ha de fer un polit mecànic (granallat o esmolat) fins a grau SA 

2 ½ per tal d’eliminar restes d’òxids, i brutícia. Posteriorment es netejaran les peces 

amb dissolvent per deixar-les lliures de qualsevol brutícia. 

El sistema de pintura estarà composat per una imprimació de base epoxídica, i per un  

acabat amb esmalt de Poliuretà. Els espessor a aplicar seran un mínim de 40 micres de 

cada, mesurades en sec.  

 

4.4. Tall i preparació de perfils d’alumini 

L’esquelet de la carrosseria del remolc ( plànol C003) queda definida per perfils 

d’alumini extrusionat, tallats segons s’indica al plànol P004.  

El procediment a seguir és similar al definit a l’apartat 4.1, però el procés té algunes 

particularitats. El tall es fa també amb serres tronçadores, però aquestes acostumen a 

ser especials per a l’alumini. Degut a la facilitat de mecanitzat de l’alumini, les 

màquines no han de ser tan reforçades. Es treballa sense taladrina i els discos de tall 

són també especials.  
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4.5. Tall i preparació Plafons “Sandwich” 

El tall dels plafons “sandwich” que constitueixen les parets i el sostre del remolc ve 

definit en el plànol P004.  

El fet que tots els talls siguin rectes ens permet fer-los amb una serra circular guiada, 

que permet seguir trajectòries amb fiabilitat. En aquest tipus de serres el plafó es manté 

immòbil, i és el capçal de la serra amb el disc de tall el que es mou.  S’ha d’utilitzar un 

disc de tall adequat  al material compost que es vol processar. 

El fet que els cantells de les peces quedin ocults en el muntatge posterior, no fa 

imprescindible la eliminació de les rebaves produïdes durant el tall. De totes maneres 

es recomana fer-ho, per a una manipulació més segura. 

Les cares exteriors del material són lacades (normalment de color blanc) i acostumen a 

venir protegides amb un film plàstic. Convé  mantenir aquest  film durant tot el procés 

de fabricació per tal d’evitar que les peces es malmetin. 

 

4.6. Tall i preparació Plafons fusta fenòlica. 

El tall dels plafons de fusta amb revestiment fenòlic que composen el paviment de la 

carrosseria ve  definit en el plànol P005. 

Per al tall dels plafons de fusta, la maquinària necessària pot ser la mateixa serra 

utilitzada per al tall dels plafons “sandwich”, o una d’específica per a treballar fusta. En 

els dos casos, cal utilitzar eines adequades al material. El tall circular de la peça x127 

es pot fer amb una serra de cinta vertical. 
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4.7. Unions cargolades 

Diferents elements del remolc com son els eixos, els cilindres hidràulics, el rodet de 

direcció o el capçal d’acoblament van fixats al bastidor mitjançant unions cargolades. 

Els forats per cargols es faran amb taladre. Es recomana taladrar en una sola operació 

els forats que travessen dos o més peces, després d’unir-les i engrapar-les fortament. 

Després es separaran per eliminar rebaves. 

Les superfícies de contacte seran completament planes i netes, eliminant la possible 

brutícia amb productes adequats. 

Les unions cargolades s’efectuaran amb eines que permetin mesurar l’esforç aplicat 

(claus dinamomètriques). Els cargols d’una unió s’han d’apretar inicialment a un 80% 

del moment torsor final. 

La resistència mecànica dels elements de cargoleria utilitzats seran com a mínim 8.8 en 

els elements d’acer, i 70 en els elements d’acer inoxidable. 

 

4.8. Unions adhesives i segellants 

Els components de la carrosseria porten bastants elements muntats amb unions 

adhesives. Per a garantir la solidesa i fiabilitat d’aquestes unions, cal seguir 

escrupolosament les instruccions donades pel fabricant .   

Cal parar especial atenció a les indicacions referents a la preparació de les superfícies 

a unir, les condicions ambientals òptimes (temperatura humitat), els temps de curat, 

etc.  

Pel que fa als materials utilitzats per segellar les unions entre components, com poden 

ser les silicones, cal obrar de la mateixa manera. 
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5 . FABRICACIÓ DE COMPONENTS DEL CONJUNT BASTIDOR 

 

5.1. Bastidor principal 

El bastidor principal és l’esquelet del remolc i és essencialment un conjunt format a 

partir de diferents perfils, soldats segons les especificacions del plànol corresponent. Hi 

ha també alguns elements obtinguts a partir de planxes d’acer, que fan funció de reforç 

o de  suport. Queda definit amb el plànol P001. 

Els perfils de partida són UPN100, tub rectangular 100x40x3, tub rectangular 50x30x2, 

tub quadrat 40x40x2 i perfil L 50x30x3. Les xapes planes són de 2mm, 5mm i 20mm.  

Abans de començar l’assemblatge del bastidor cal disposar de tot l’especejament 

necessari. 

S’agafaran els perfils en brut i es tallaran amb talls rectes o amb angle a les dimensions 

indicades en el plànol. Després es faran si el plànol ho indica encastos o inglets als 

seus extrems, i finalment s’eliminaran les rebaves i es practicaran xamfrans per a 

soldar si són necessaris. 

Per a les peces a partir de xapa com els reforços del bastidor es procedirà de manera 

semblant, tallant fins a les dimensions indicades al plànol . En els suports dels cilindres  

s’hi ha d’efectuar també un forat. Finalment s’esmolaran  les rebaves i les arestes 

vives. 

Un cop es disposi de tots els elements es pot començar el procés de soldadura, 

començant pels subconjunts. Cal recordar que totes les cares que quedin ocultes 

s’hauran de pintar prèviament a la soldadura amb una imprimació soldable, per tal 

d’evitar la posterior formació d’òxid. 

Es començarà per construir els llarguers del remolc, unint els diferents trossos de perfil 

UPN100. puntejant-los i soldant-los completament per tot el contorn. Cal observar la 

rectitud i escairat dels diferents trams. Les soldadures de la zona del coll de cigne 

anterior s’hauran d’esmerilar per la seva cara anterior, per tal d’evitar interferències 

amb les xapes de reforç. Posteriorment es puntejaran i soldaran les tapetes que 

tanquen les cares obertes de perfil U. El següent pas és muntar el reforç de tub de 

40x40x2, puntejant primer el llarguer superior i després situant els tirants 

d’arriostrament. Es soldarà completament per totes les cares accessibles. Finalment es 
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presentarà, puntejarà i soldarà la xapa de reforç del coll de cigne anterior. S’hauran de 

pintar prèviament les cares que quedin ocultes amb una imprimació soldable. 

El resultat final ha de ser dues peces perfectament simètriques.  

Un altre element a muntar a part és el suport superior del rodet de direcció. format per 

vuit peces iguals de perfil UPN100 que formen un octògon. Un cop situades totes les 

peces segons el plànol, es puntejaran i soldaran completament. Les superfícies 

superior i inferior han de quedar completament planes i lliures d’irregularitats. És per 

això que caldrà esmerilar els cordons de soldadura que sobresurtin, ja que podrien 

interferir en operacions posteriors. A la part superior es disposaran quatre trossos més 

de perfil UPN100 que fan de nexe d’unió amb el bastidor. Aquests elements es 

soldaran primer entre ells i després a l’octògon format prèviament. Prèviament s’han de 

pintar les superfícies de contacte amb imprimació soldable. 

El travesser que suportarà els cilindres hidràulics de l’eix posterior està format per dos 

trams de perfil UPN100, muntats de manera que formin una secció quadrada de 

100x100. Prèviament a la soldadura es pintaran les cares interiors amb imprimació 

soldable. Es presentaran les dues parts, es puntejaran, i es soldaran amb cordons 

discontinus tal i com s’indica en el plànol corresponent. 

Per conformar el bastidor principal, cal unir els dos llarguers amb les diferents 

travessers. Es començarà presentant els dos llarguers un al costat de l’altre i unint-los 

amb els travessers extrems, de tub rectangular de 100x40x30 i el travesser de suport 

dels cilindres hidràulics. Respectant les mides indicades al plànol es puntejaran els cinc 

elements, de manera que els dos llarguers quedin units. El subconjunt de suport del 

rodet de direcció s’ha de situar entre els dos llarguers  a la posició correcta i unir-lo a 

aquests amb puntades de soldadura. Després s’han d’anar situant i puntejant els 

diferents travessers de 50x30x2  i 40x40x2 a la seva posició correcta, entre les cares 

internes dels llarguers. Posteriorment es situaran i puntejaran els travessers de 

40x40x2 de la part anterior  Un cop situats tots aquests elements ja es pot executar la 

soldadura definitiva, soldant els diferents elements per tot el seu perímetre i amb el 

gruix de cordó indicat al plànol. S`ha de començar pels elements de més secció i 

acabar per els més prims, per tal de compensar les contraccions que es generen durant 

la soldadura.  

Un cop acabat el cos central del bastidor s’han de situar, puntejar i soldar els travessers 

exteriors, que van units en voladís als llarguers del vehicle. A la cara exterior d’aquests 

travessers es soldarà finalment els perfils L de 50x30x2 que fan de suport de la 
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carrosseria. Els darrers elements a muntar són les orelles de suport dels cilindres de 

l’eix posterior, unides al travesser corresponent amb codons continus i els tubs rodons 

per als conductor elèctrics que va puntejat als travessers per la part inferior interna del 

llarguer dret. 

Un cop acabats els treballs de soldadura, es farà un repàs general i s’eliminaran les 

projeccions que hagin pogut quedar. Les soldadures no és necessari esmerilar-les si no 

suposen interferència amb altres elements del vehicle. 

La següent operació a realitzar seran els diferents forats indicats en el plànol, i 

destinats a fixar al bastidor l’eix posterior i el rodet de direcció. Per a la seva realització 

es traçaran primer els centres amb una plantilla per tal d’assegurar la seva correcta 

disposició. Els forats es poden efectuar amb un equip portàtil, assegurant la seva 

perpendicularitat amb les peces de base. Finalment s’eliminaran les rebaves amb una 

esmoladora portàtil. 

La darrera fase de fabricació és el pintat de tot el bastidor. Prèviament cal deixar totes 

les superfícies lliures d’òxid i brutícia, esmerilant i aplicant dissolvents si és necessari. 

Un cop preparada la superfície s’aplicarà  amb pistola una imprimació de poliuretà, 

procurant que penetri per tots els racons i que no quedi cap part sense recobrir. 

Finalment es farà un repàs amb un pinzell. 

Amb el pintat queda acabat el bastidor i es pot emmagatzemar fins al moment dels seu 

muntatge en el remolc.  

 

5.2. Subxassís anterior 

El subxassís anterior és l’element direccional del vehicle i fa de nexe d’unió entre l’eix 

anterior , la llança d’arrossegament i el bastidor principal al través del rodet de direcció. 

El subxassís està format bàsicament per un marc de perfil UPN100 amb diferents 

reforços i suports. El seu plànol és el P002. 

Per a la fabricació de les diferents peces de perfil i de xapa que composen el subxassís 

es procedirà de forma anàloga al fet per al bastidor principal, tallant les diferents peces 

fins a les dimensions indicades als plànols. En aquest cas els formats de partida són 

perfils UPN 100 i xapa de 20mm. El perfil UPN100 es tallarà recte o amb angle segons 

s’escaigui i la xapa es tallarà i foradarà. En qualsevol cas, es deixaran les peces lliures 

de rebaves. 
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Per muntar el conjunt es començarà presentant els perfils exteriors tot formant un 

rectangle un cop comprovades les dimensions i escairat es puntejaran per unir-los. 

Després es farà el mateix amb els perfils longitudinals interiors i es soldarà l’estructura, 

per tot el perímetre dels perfils. A continuació es situaran i soldaran els quatre trossos 

interiors. Totes aquestes soldadures han de ser esmerilares per les cares externes, tan 

per evitar interferència amb altres peces com per motius estètics, ja que aquest 

component queda a la vista un cop acabat el vehicle. 

Les bigues de suport dels cilindres de l’eix estan formats per dos trams de perfil 

UPN100,  muntats de manera que formin una secció quadrada de 100x100. Prèviament 

a la soldadura es pintaran les cares interiors amb imprimació soldable. Es presentaran 

les dues parts, es puntejaran, i es soldaran amb cordons discontinus tal i com s’indica 

en el plànol corresponent. Aquestes vigues aniran soldades (prèvia imprimació de les 

cares ocultes) a la part inferior de l’estructura. 

Els darrers elements a muntar seran els orelles de fixació dels cilindres de l’eix i de la 

llança d’arrossegament. Aquestes es situaran a les cotes indicades en el plànol, es 

puntejaran i es soldaran amb cordons continus. Cal observar especialment que els 

seus taladres quedin perfectament alineats per evitar problemes en la posterior fase de 

muntatge. 

Un cop soldat tot el conjunt, es realitzaran els diferents taladres indicats en el plànol, i 

destinats a fixar i guiar diferents elements, com ara l’eix anterior, el rodet de direcció o 

els cables dels frens. Per a la seva realització es traçaran primer els centres amb una 

plantilla per tal d’assegurar la seva correcta disposició. Els taladres es poden efectuar 

amb un equip portàtil, assegurant la seva perpendicularitat amb les peces de base. 

Finalment s’eliminaran les rebaves amb una esmoladora portàtil. 

Anàlogament al bastidor cal també pintar el subxassís. Prèviament cal deixar totes les 

superfícies lliures d’òxid i brutícia, esmerilant i aplicant dissolvents si és necessari. Un 

cop preparada la superfície s’aplicarà  amb pistola una imprimació de poliuretà, 

procurant que penetri per tots els racons i que no quedi cap part sense recobrir. 

Finalment es farà un repàs amb un pinzell. 
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5.3. Llança d’arrossegament. 

La llança d’arrossegament és l’element que permet transmetre el moviment des del 

vehicle tractor fins al remolc, a traves del capçal d’acoblament. Té forma de V i està 

formada per perfil de secció UPN100 i xapa de 3mm i 20mm.  Ve definida en el plànol 

P003. 

Aquests materials de partida es transformaran  segons les indicacions del plànol 

corresponent en les diferents peces que conformen la llança: es tallarà el perfil UPN100 

amb els angles i longituds indicats, es tallarà la xapa de 3mm i es tallarà i taladrarà la 

xapa de 20mm. 

Primer es presentaran soldaran els trossos de perfil UPN100 de manera que obtinguem 

dues peces iguals en forma de V asimètrica. A la part interior del perfil curt es muntarà i 

soldarà el suport de fixació al subxassís (abans s’hauran pintat les superfícies 

solapades amb imprimació soldable). Finalment es disposaran les dues peces de forma 

simètrica i s’uniran soldant-les amb la xapa de 3mm. Cal assegurar la perfecta alineació 

i separació dels taladres d’unió de la llança amb el subxassís per evitar problemes en el 

posterior muntatge.   

Igualment que la resta de components soldats, es repassaran les soldadures, es 

netejarà tota la superfície i s’hi aplicarà una imprimació de poliuretà abans de deixar la 

llança llesta per al seu muntatge al remolc. 

 



Remolc amb eixos abatibles 

 

18

 

6. FABRICACIÓ DE COMPONENTS DE LA CARROSSERIA 

 

6.1. Caixa Carrosseria 

La caixa de la carrosseria és l’element que dóna la funcionalitat al remolc. Queda 

definida en el plànol P010. Si la definim com un prisma rectangular, les seves arestes hi 

tenim la perfileria d’alumini extrusionat, i a cinc de les seves cares els plafons 

“sandwich”.  

Els plafons es poden trobar comercialment en diferents dimensions, i amb diferents 

acabats. Per a aquest remolc s’utilitzaran plafons de 25mm d’espessor, amb un acabat 

exterior d’alumini lacat de color blanc. 

  Els perfils d’alumini no són elements comercials. Cal extrusionar-los a partir d’alumini 

de colada. Donada la complexitat del procés i el cost de la maquinaria necessària, 

aquesta tasca es subcontracta a una empresa especialitzada, que ens ha de servir el  

material a punt per tallar. Hi ha cinc seccions diferents, definides per acomplir diferents 

funcions. Identificarem els perfils amb lletres de la A a la E (plànols x131 a x135).  

La primera tasca a realitzar ha de ser el tall dels diferents materials que composaran el 

conjunt. El tall dels plafons “sandwich” ve explicitat en el plànol P004 i el tall dels perfils 

d’alumini en el plànol P006. 

Un cop tenim tots els components preparats procedirem al premuntatge de les diferents 

cares laterals de la caixa.  Per això. Cal col·locar els diferents perfils al voltant del 

panell; a la part superior, dreta i esquerra hi va perfil de tipus A. A la part inferior hi va 

perfil de tipus B (cara frontal i posterior) o de tipus  C ( cares laterals). Degut a les 

grans dimensions dels plafons, la millor forma de treballar és amb aquests en posició 

horitzontal. La unió s’ha de fer segons s’indica a la figura 1, encaixant  el plafó dins  de 

les zones amb forma d’ U dels perfils. Per això, s’ha de dipositar dins del perfil U un 

cordó d’adhesiu estructural de poliuretà (SIKAFLEX 252 o l’equivalència d’un altre 

fabricant). La unió s’ha de mantenir amb pressió el temps  indicat pel fabricant, per tal 

que el producte polimeritzi i la unió sigui efectiva. El temps de polimerització és variable 

amb la temperatura, i  per això cal que aquesta sigui el més alta possible.   
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Figura 1. Esquema unió plafons i perfils de la carrosseria 

 

Un cop es tenen muntades les diferents cares amb els perfils que les emmarquen, es 

pot començar a aixecar la caixa. Per això cal encaixar les cares lliures dels plafons amb 

els encaixos lliures dels perfils A. El procediment és el mateix, utilitzant el mateix 

adhesiu estructural i pressionant unes peces contra les altres.  Cal comprovar 

especialment el correcte escairat de tot el conjunt i corregir-lo si fos necessari. 

Les obertures rectangulars dels portons elevables i de la porta posterior queden 

rematades també amb diferents perfils d’alumini muntat de la mateixa manera que els 

de les arestes de les cares.  

Un cop muntada i revisada tota la caixa es reforcen les unions dels perfils amb els 

escaires x171. Aquestes van fixades amb reblons estructurals. Els taladres al perfil es 

fan al muntatge. 

Finalment es diposita un cordó segellant de silicona a total la longitud dels perfils,  per 

tal d’assegurar la estanqueïtat del muntatge 

  

Plafó Perfil Cordó adhesiu 
poliuretà 

(A) 

(B) 

(C) 

Cordó silicona 
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6.2. Obertures Carrosseria 

La carrosseria disposa de tres obertures , dos portons, un al costat dret i un al davant, i 

una porta d’accés situada a la part posterior. 

Els components que les formen i el procés de fabricació  és pràcticament el mateix que 

el descrit per a la caixa de la carrosseria  al punt anterior. Per la forma que tenen 

aquestes peces, llargues i primes, s’ha de tenir cura en muntar tots els components 

amb una bona planitud. El millor es fer el muntatge i deixar polimeritzar l’adhesiu 

damunt d’una base ben plana. 

 

 

6.3. Paviment 

El Paviment del remolc està fabricat a partir de diferents plafons de tauler de fusta de 

bedoll amb revestiment fenòlic, tallants segons el plànol P005 i muntats segons el 

plànol C004.  

La primera operació serà el tall dels diferents components a les dimensions indicades 

en el plànol P005. Es tallaran amb una serra apropiada i es comprovarà que les seves 

dimensions estan dins de les toleràncies permeses. Addicionalment, comprobarem 

l’estat de tots els cantells de les peces. Totes les arestes de tall han de quedar lliures 

de rebaves, serradures o qualsevol altra partícula estranya que en dificulti la seva 

posterior unió. 

Un cop es tinguin tots els components tallats, procedirem al seu muntatge. En aquest 

cas el sistema de muntatge és amb una unió adhesiva i mecànica.  S’utilitza un adhesiu 

estructural de poliuretà per acoblar dels diferents components. La seva acció es reforça 

amb cargols autoroscants cònics  s/DIN7972C, muntats cada certa distància. 

A la figura 2 es descriu el procés. Per unir dos components 1 i 2 qualsevol, cal fer 

primer uns orificis (3) per al guiat dels cargols autoroscants (5). S’han de fer al 

component que queda per damunt, i el seu diàmetre serà inferior al dels cargols, en 

aquest cas 3mm. L’espaiat entre les perforacions serà de 100mm. Després es 

dipositarà una quantitat d’adhesiu estructural a la superfície d’unió (2) i s’uniran els dos 

components, perfectament alineats. Es  mantindrà la unió entre les dues peces sota 

pressió durant el temps necessari de curat de l’adhesiu. Per a això s’utilitzaran 

premses, grapes o serjants, degudament protegits per a no fer malbé els cantells de les 
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peces. Un cop curat l’adhesiu s’acabarà la unió tot col·locant els cargols autoroscants. 

Caldrà apretar-los fins que la seva cabota avellanada quedi enrasada amb la superfície 

de les peces. 

 

 

Figura 2: Detall muntatge del paviment: 1 i 2 Components per unir; ; 3 forat previ per a guiar el 

cargol; 4 superfície d’unió;  5 Cargols autoroscants 
 

Es procedirà de la mateixa manera amb tots els components del terra tot formant 

subconjunts consecutius, fins que es tingui tot el conjunt muntat. 

Es deixa pel final en muntatge de les dues tapes de registre laterals (compartiments per 

a equips) i la davantera (compartiment roda de recanvi). Les tapes van articulades 

damunt de dues frontisses i porten a l’altre extrem una tanca cilíndrica de quart de 

volta. Les frontisses van muntades amb cargols autoroscants, i les tanques es premen 

contra el forat cilíndric practicat a la tapa.  

Es repassarà amb massilla i polirà amb un abrasiu fi tota la cara superior del paviment, 

que es la que queda dins del remolc. Finalment es recobrirà tota la superfície del terra 

amb un revestiment antilliscant convencional.  Aquest material, líquid, s’aplica com una 

pintura convencional i cal prendre per tant les mateixes precaucions. Un cop sec, el 

terra quedarà acabat, i ja podrà ser muntat al conjunt final.   
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7. CONDICIONS DE MUNTATGE 

El muntatge final dels diferents elements del bastidor, i d’aquest amb la caixa i el 

paviment de la carrosseria es fa seguint la informació dels plànols C002 i C001. La 

figura 2 en mostra una vista explosionada. 

 Els diferents elements del bastidor s’uneixen amb la cargoleria indicada al plànol C002. 

Cal col·locar el xassís principal (X001) en posició horitzontal damunt d’uns cavallets, 

amb una alçada que permeti muntar-hi els altre elements amb poc esforç. Anirem 

incorporant els diferents elements en aquest ordre: primer el rodet de direcció, després 

el subxassís davanter i la llança d’arrossegament. Collem tots els elements. Després 

aixequem el conjunt, col·loquem els eixos  a sota i hi posem els cargols. Cal prestar 

especial atenció a muntar les femelles de falca (DIN 434) en la posició correcta, és a 

dir, al costat inclinat del perfil U. Abans de prémer els eixos al parell definitiu, cal 

comprovar la correcta alineació de l’eix del davant amb el del darrera. Un cop fet això ja 

es poden col·locar les rodes. 

 

Figura 3: Vista explosionada amb els grups principals de muntatge: (A) caixa de la carrosseria; (B) 

Paviment de la carrosseria; (C) Conjunt bastidor equipat 

 

Abans de posar el paviment damunt del bastidor,  muntarem part dels accessoris 

d’accionament dels eixos (cilindres hidràulics, passadors, conduccions de fluid, vàlvules 

(A) 

(B) 

(C) 
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de seguretat. Ho farem segons les instruccions que figuren al catàleg del fabricant (item 

[7]  de la bibliografia)  

A continuació. Col·locarem l’enganxall d’inèrcia al damunt de la llança d’arrossegament. 

Muntarem també el cablejat i accessoris del sistema de frenat segons les instruccions 

del fabricant. (item [7]  de la bibliografia)  

Finalment ja podem dipositar el paviment damunt del bastidor . Farem els ajustos 

necessaris per a que encaixi perfectament i no quedin escletxes. El paviment  no porta 

cap fixació pròpia, ja que quedarà agafat entre el bastidor ( a sota) i la caixa de la 

carrosseria (a sobre)  

Un cop unit el bastidor amb el paviment, posarem la caixa de la carrosseria  al damunt 

per al seu ensamblatge. Cal disposar dels aparells d’elevació adequats per a fer 

aquesta operació, i agafar la caixa pels seus dos extrems més allunyats. La caixa ha de 

quedar dipositada damunt del bastidor, amb el perfil perimetral d’una part  encaixat amb 

el perfil perimetral de l’altra.  La unió s’ha de fer amb el mateix adhesiu estructural de 

poliuretà utilitzat per a muntar la caixa. En aquest cas no cal aplicar cap força d’unió, ja 

que comptem amb el pes propi de la caixa. Aquesta unió es reforçarà per la part de 

sota del bastidor, amb cargols autoroscants muntats  cada 300mm 

Es deixa per al final el muntatge de tot l’equipament elèctric i de senyalització necessari 

per fer el remolc apte per a circular per les vies publiques. Els seus components, que 

apareixen descrits a la memòria del present projecte (punt 6.2), són elements 

comercials ja homologats pels seus fabricants, i s’han de muntar segons les 

instruccions del fabricant, i segons el “Reglamento general de vehículos”.  
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6. VERIFICACIÓ I CONTROL DE QUALITAT 

Les característiques dels materials utilitzats en la construcció del remolc han de venir 

garantides en origen, abans de la seva expedició, mitjançant els corresponents 

certificats. Aquests certificats hauran de ser emesos per els diferents subministradors, o 

per un laboratori competent si aquests no tinguessin la capacitat. 

Donada la naturalesa del producte, del que se’n preveu la producció en petites sèries, 

no és imprescindible  la construcció d’utillatges de posicionat de components per a les 

operacions de soldadura i muntatge. De la mateixa manera tampoc caldrà disposar de 

plantilles o galgues de comprovació. Queda en qualsevol cas, a criteri del fabricant 

construir o utilitzar els citats medis.   

El criteri d’acceptació dels diferents components serà la comprovació en el 100% de les 

unitats produïdes de les cotes indicades en els plànols.  

En els casos que els plànols no indiquin les toleràncies d’acceptació de les cotes, 

s’utilitzarà el criteri que indica la norma DIN 7168, en grau gran. 
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7. GARANTIES 

El període de garantia contra qualsevol defecte de disseny o fabricació del remolc 

objecte d’aquest projecte serà d’un any, comptat a partir del moment de la seva 

adquisició per part del client. 

Aquesta garantia no respondrà en cap cas dels danys ocasionats per una utilització 

incorrecta , per l’ús de recanvis no originals o per la no observança  de les indicacions 

reflectides en el manual d’usuari i manteniment. 

 

 


