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1. Introducció
Aquest treball de recerca està enfocat a la reducció residus de l’empresa o l’aprofitament
d’aquest de Rubbermold, S.L. L’activitat d’aquesta empresa, situada a Viladecans, és la
fabricació d'articles tècnics modelats en cautxú per a automoció, electrodomèstics i indústria en
general. A la fàbrica es produeixen diàriament 150 kg. de residus, que van directament a un
abocador industrial. La meva tasca es trobar alguna solució viable per a la reducció de residus.
En tots els processos de fabricació es produeixen residus, tant durant el procés com en l'acabat
del producte. Part d’aquests residus poden ser reciclats per al mateix procés o per altres
processos diferents. Per això, és molt important trobar la màxima rendibilitat a un procés
industrial, per així, reduir els costos i preservar el medi ambient.
Aquest treball està dividit en quatre parts: la primera part és una petita introducció dels
elastòmers i el cautxú. El segon apartat és una recerca històrica de la febre del cautxú als
territoris amazònics, on ha estat i és molt important econòmicament i socialment. El tercer
apartat és una recerca sobre el funcionament i el procés de fabricació de l’empresa. L’últim
apartat és la recerca d’una solució per a disminuir la generació de residus o l’aprofitament
d’aquest.
La metodologia que he utilitzat per desenvolupar aquest treball ha estat anant a la fàbrica, on en
Jose Maria Comas, responsable de la planta, i la Rosa Carro m’han ensenyat com és la fabrica,
el funcionament, la maquinària, els controls de qualitat, etc... Posteriorment vaig redactar tota
aquesta informació, i amb l’ajuda d’Internet, vaig completar el treball.
Aquest treball m’ha servit de gran ajuda per entendre el funcionament de una fabrica i veure en
primera persona la maquinaria i els mitjans tècnics utilitzats per obtenir el producte.
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2. La obtenció del cautxú
Els cautxús o elastòmers són materials polimèrics les dimensions poden variar segons l'esforç a
què siguin sotmesos, tornant a la seva forma quan l'esforç es retira.
El cautxú és un substància natural complexa (encara que també es pot sintetitzar), que es
caracteritza per la seva elasticitat, repel·lència a l'aigua i resistència elèctrica, que es troba en el
suc lletós de gran nombre de plantes tropicals. El sintètic que posseeix les mateixes propietats,
s'obté a partir d'hidrocarburs insaturats.
Hi ha un gran nombre de plantes cautxíferes: grans arbres (dels gèneres Hevea el més conegut
és Hevea brasiliensis), arbustos, plantes tropicals, i altres plantes semblants a la dent de lleó.
Malgrat els esforços que s'han realitzat en la recerca de noves espècies productores, el cultiu de
Hevea és l'únic de tipus industrial; aquestes poden arribar a una altura de 30 a 40 m i fins 1.50 m
de diàmetre a la base.
El cautxú s'obté de l'arbre per mitjà d'un tractament sistemàtic de "sagnat", que consisteix a fer
un tall en forma d'angle a través de l'escorça aprofundint fins al càmbium. Una petita vas que
penja al tronc de l'arbre per recollir el làtex, suc lletós que flueix lentament de la ferida de l'arbre.
El cautxú en brut obtingut d'altres plantes sol estar contaminat per una barreja de resines que
s'han d'extreure perquè el cautxú sigui apte per al consum. Entre aquests cautxús es troben la
gutaperxa i la balata, que s'extreuen de certs arbres tropicals. El cautxú natural s'obté d'un líquid
lletós de color blanc anomenat làtex, que es troba en nombroses plantes. El cautxú sintètic es
prepara a partir d'hidrocarburs insaturats.

Procés de "sagnat" paper
qual s'obté el làtex
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2.1 Els elastòmers
Els elastòmers són aquells tipus de compostos que estan inclosos no metalls en ells, que
mostren un comportament elàstic.

2.1.1 Classificació dels elastòmers segons el
comportament tèrmic
Elastòmers termostables
En ser escalfats no modifiquen la seva forma i segueixen sent sòlids fins que, a una certa
temperatura, es degraden.
La majoria dels elastòmers pertanyen a aquest grup.

Elastòmers termoplàstics
En elevar la temperatura es tornen tous i mal·leables. Les seves propietats no canvien si es
fonen i es modelen diverses vegades. Aquest tipus de materials és relativament recent, el primer
va ser sintetitzat el 1959. Famílies principals:
Estirè (SBCS)
Olefínics (TPOs)
Vulcanitzats termoplàstics (TPV)
Poliuretà termoplàstic (TPUs)
Copoliésteres
Copoliamidas

2.2 Tipus de Elastòmers
-

Cautxú butílic: s'usa per a bases i molts compostos orgànics.
Polietilè clorat (CPE): adequat per a hidrocarburs alifàtics, àcids i bases, alcohols i fenols.
Neoprè (cloropeno): s'usa per a bases i àcids diluïts, peròxids, combustibles i olis,
hidrocarburs alifàtics, alcohols, glicols, fenols.
Cautxú nitrílic: adequat per fenols, bifenils policlorats, olis i combustibles, alcohols,
amines, bases, peròxids.
Poliuretà: s'empra per a bases, alcohols, hidrocarburs alifàtics.
Alcohol polivinílic (PVA): adequat per a gairebé tots els productes orgànics.
Clorur de polivinil (PVC): s'empra per àcids i bases, alguns compostos orgànics, amines i
peròxids.
Viton: adequat per a hidrocarburs aromàtics alifàtics i aromàtics, àcids.
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2.3 Fabricació de peces de cautxú
2.3.1 Fabricació de tubs
Els tubs i mànecs de cautxú es poden classificar en tres grups:
1 - Tubs fabricats exclusivament de cautxú, aquests són molt utilitzats per alimentar aparells
portàtils amb gas, aigua, aire comprimit, encenedors de Bunsen, etc; pot estar constituïts per
dues capes superposades, una interior de major qualitat, generalment vermella, i una altra
exterior negra, de reforç.
2 - Tubs de tela interposada d'una o diverses capes de cautxú i teles de llana intercalades amb
la finalitat que puguin resistir grans pressions.
3 - Tubs de cautxú trenats dels quals la camisa interior és de cautxú de gran qualitat, es
revesteix exteriorment d'un o dos trenats de fil de cotó, lli, seda, etc., segons la seva aplicació.

tub de cautxú reforçat

tub flexible de cautxú termoplàstic

2.3.2 Fabricació de corretges
Les corretges de cautxú no es componen únicament d'aquest material sinó de nombroses teles
de cotó d'alta qualitat cautxutades i superposades fins a obtenir el gruix exigit per l'esforç
mecànic que la corretja ha de transmetre.

corretja de transmissió

corretges per a rellotges
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2.3.3 Fabricació de fulles angleses de cautxú
Es designen per fulles de cautxú a les làmines fabricades amb cautxú de plantació, de primera
qualitat, per mitjà de tractaments mecànics. Aquestes té escàs contingut de resina, ja que
l'abundància d'aquestes les fa trencadisses en fred.

Fulles de cautxú

2.3.4 Fabricació d'esponges de cautxú
Les esponges de cautxú són resistents a la majoria dels productes químics, propietat de la qual
no tenen les esponges naturals. A més conserva sempre la seva flexibilitat i elasticitat. Es poden
fabricar en formes regulars i totes les dimensions. També poden emprar corn aïllants de la calor,
electricitat, i so. Afegint materials colorants es poden fabricar esponges de tots els colors.

esponja de cautxú

2.3.5 Fabricació de sondes i tubs de cirurgia
En aquests objectes s'empren les fulles angleses de cautxú. Per a la fabricació de sondes
s'empren mandrils del diàmetre interior de la sonda, el mandril és submergit diverses vegades en
la solució de cautxú fins a arribar al gruix d'1 mm.
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tubs de cirurgia

2.3.6 Fabricació de teixits impermeables
Per a la fabricació de teixits s'empren dos procediments, el més econòmic consisteix a adoptar
una pel·lícula de la matèria impermeabilitzant al teixit que es vulgui impermeabilitzar, estesa
uniformement amb ajuda d'una calandra. El segon procediment és més lent, complicat, i costós,
aquest consisteix en l'evaporació del dissolvent d'una capa fina aplicada en forma de vernís
sobre la tela per mitjà de màquines de engomar anomenades ‘spreading’. El primer procediment
té nombroses aplicacions en teixits destinats als articles de preu reduït, mentre que les teles
impermeables d'alta qualitat i resistència són usades per a aviació, aeronàutica, pneumàtics,
impermeables fins, s'elaboren pel segon mètode.

vestit d'immersió fet de
cautxú
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2.3.7 Fabricació de pneumàtics
El cautxú brut es pasta en molins de masticació i barreja, que consisteix en dos corrons girant a
diferents velocitats. El cautxú s'estova, probablement a causa de la ruptura de les llargues
molècules en altres més curtes, després de ser pastat s'agreguen: negre de carbó, òxid de zinc,
sofre, cautxú regenerat i adobadors.
cadascun d'aquests ingredients compleix un finalitat determinada. El negre de carbó, serveix per
augmentar la resistència a l'abrasió. L'òxid de zinc és un accelerador de vulcanització, i el cautxú
regenerat s'utilitza per disminuir el cost del pneumàtic acabat. Els productes químics que actuen
com acceleradors s'incorporen per escurçar el temps de vulcanització i per protegir el cautxú
acabat l'envelliment per l'acció de la llum i de l'aire.
Els adobadors o plastificants són olis minerals o plastificants, són olis minerals o vegetals, ceres i
quitrans. De les màquines de masticació el cautxú passa a través de calandres, que consisteixen
en tres rodets buits col·locats un sobre l'altre. Quedant obligat el cautxú a laminar en fulles fines,
i entre els corrons s'introdueixen també teixits de cotó, amb l'objecte que el producte sigui una
làmina fina adherida al teixit. El teixit cautxat es talla en tires. D'aquesta manera les cordes estaran formant un angle i tindran
més resistència. Es dóna forma a les tires sobre un nucli de ferro per obtenir la carcassa del
pneumàtic. Al voltant de la carcassa es dóna forma a la superfície de rodament, que és una tira
de cautxú mastegat i compost finalment s'aplica a la vora. La vora és una tira de cautxú molt dur
que porta fils de filferro i forma la vora del pneumàtic que ha d'estar en contacte amb la pestanya
de la roda. El pneumàtic muntat es col·loca en un motlle en el qual s'ha tallat el patró de la
rodadura. La calor s'ha subministrat per vapor i la pressió fan que el sofre vulcanitzi el cautxú. EI
pneumàtic s'inspecciona i s'embolica.

Pneumàtics
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La vulcanització del cautxú

La vulcanització és un procés mitjançant el qual s'escalfa el cautxú cru en presència de sofre, per
tal de tornar més dur i resistent al fred. Es diu que va ser descoberta per Charles Goodyear en
1839 per accident, al bolcar un recipient de sofre i cautxú damunt d'una estufa.
Durant la vulcanització, els polímers lineals paral·lels propers constitueixen ponts
d'entrecreuament entre si. El resultat final és que les molècules elàstiques de cautxú queden
unides entre si a una major o menor extensió. Això forma un cautxú més estable, dur, molt més
durable, més resistent a l'atac químic i sense perdre l'elasticitat natural. També transforma la
superfície enganxosa del material en una superfície suau que no s'adhereix al metall o als
substrats plàstics.
La vulcanització és un procés de cura irreversible i ha de ser fortament contrastat amb els
processos termoplàstics que caracteritzen el comportament de la vasta majoria dels polímers
moderns.

Procés de vulcanització amb sofre

2.4.1

Additius que es poden afegir al cautxú

En la majoria dels casos, el cautxú brut es barreja amb nombroses substàncies que modifiquen
les seves característiques. Hi ha substàncies additives que estiren el cautxú però no ho
endureixen materialment, com el carbonat de calci i la baritina o sulfat de bari.
Altres additius reforçants també s'afegeixen per donar duresa al producte final, com el negre de
fum, òxid de zinc, carbonat de magnesi i certes argiles. Altres substàncies que s'empren són
pigments, com l'òxid de zinc, el litopó i molts tints orgànics, i adobadors, que s'usen quan el
cautxú és massa rígid per barrejar-se amb altres substàncies, com són certes derivats del petroli
(olis i ceres) , la brea de pi o els àcids grassos.
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El principal agent vulcanitzant segueix sent el sofre. El seleni i el tel·luri també s'empren, però
generalment amb una elevada proporció de sofre. En la fase d'escalfament del procés de
vulcanització, es barreja el sofre amb el cautxú alhora que amb la resta d'additius. La proporció
sofre-cautxú varia entre un 1:40 per al cautxú tou fins a un 1:1 en el cautxú dur.
La vulcanització en fred, que s'utilitza per fabricar articles de cautxú tou com guants i articles de
llenceria, es porta a terme per exposició al vapor de clorur de sofre. Els agents acceleradors de
la vulcanització que s'empraven al principi eren només òxids metàl·lics com el blanc de plom i la
calç.

2.5 Problemes mediambientals en la fabricació de peces
de cautxú
Tots els productes del cautxú es fabriquen a partir d'un "compost de cautxú", que, al seu torn,
està format per un polímer de cautxú (natural o sintètic) i altres substàncies com a material de
farciment, plastificants, antioxidants... Molts dels ingredients químics estan classificats com a
substàncies perilloses i fins i tot alguns com cancerígens. La manipulació i processament
d'aquests productes químics presenten problemes ambientals i de seguretat.

2.5.1 Residus perillosos
Els sistemes de ventilació i els col·lectors de pols són indispensables per als treballadors que
manipulen i pesen els productes químics i per als encarregats de barrejar i processar el compost
de cautxú sense vulcanitzar. De vegades, han de portar més equips de protecció. El material
recollit en els col · lectors de pols ha de ser examinat per determinar si es tracta de un residu
perillós, és a dir reactiu, corrosiu o inflamable, o si conté substàncies químiques considerades
perilloses. Els residus perillosos, després de quedar registrades en un informe s'ha d'enviar per a
la seva eliminació a un abocador adequat. Els residus no perillosos poden enviar a un abocador
controlat local o a un industrial, segons la normativa ambiental vigent.

2.5.2 Contaminació del sòl i de l'aigua
L'emmagatzematge i el maneig dels COV1 s'ha de fer amb extrema cura. Abans, els COV
s'emmagatzemaven en tancs subterranis, on de vegades es produïen fugues i vessaments que
contaminaven el sòl i les aigües subterrànies, el que obligava a costoses reparacions.
La millor opció d'emmagatzematge són els tancs sobre el nivell del terra amb un bon
confinament secundari per prevenir els vessaments.

1

COV : és el nom col·lectiu per a compostos químics orgànics la base de les quals és el carboni, que s’evaporen a
temperatura i pressió ambientals generant vapors, que poden ser precursors de l’ozó a l’atmosfera.
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2.5.3 Cautxú residual
En tots els processos de fabricació es produeixen deixalles, tant durant el procés com en l'acabat
del producte. part de aquestes deixalles poden ser reciclats per al mateix procés o per altres
processos diferents.
No obstant això, una vegada que el cautxú està vulcanitzat, ja no pot ser reciclat i totes les
deixalles del procés de vulcanització i d'acabat es converteixen en material residual. L'eliminació
dels productes residuals del cautxú s'ha convertit en un problema mundial.
En totes les llars i empreses del món s'utilitza algun tipus de producte de cautxú. La major part
d'aquests productes estan classificats com a material no perillós i, per tant, els seus residus
tampoc són perillosos. No obstant això, l'eliminació després de la seva vida útil de productes de
cautxú com els pneumàtics, les mànegues i altres productes tubulars provoca un problema
ambiental. En efecte, no poden ser enterrats en un abocador controlat perquè les seves zones
buides atrapen aire i fan que el producte emergeixi a la superfície al cap de cert temps. La
trituració d'aquests productes resol aquest problema, però requereix equips especials i resulta
molt costosa.
La combustió sense flama dels pneumàtics pot generar una gran quantitat de fum irritant que
conté nombroses substàncies químiques i partícules tòxiques.

2.5.4 Incineració dels residus de cautxú
Una de les opcions per eliminar les deixalles de cautxú i els residus del procés de fabricació és la
incineració. Algunes empreses de fabricació de cautxú utilitzen la incineració per eliminar les
deixalles de cautxú i els residus de cautxú vulcanitzat i no vulcanitzat. En teoria, el cautxú, en
cremar, genera un vapor que podria reutilitzar a la fàbrica. Però, per desgràcia, això no resulta
tan senzill en la pràctica.
El incinerador ha de disposar d'un control de les emissions d'aire i probablement necessitaria
depuradors per eliminar les substàncies contaminants com el clor. Les emissions de clor, en
general, procedeixen dels productes i residus en combustió que contenen polímers de cloroprè.
Els depuradors generen una descàrrega àcida que potser hauria neutralitzar abans de procedir a
la descàrrega.
Gairebé tots els compostos de cautxú contenen algun tipus de agents de farciment, com negre
de fum, argiles, carbonats càlcics o compostos hidratats de sílice. La combustió de aquests
compostos produeix cendres equivalents a la quantitat d'agents de farciment presents en el
compost de cautxú. Les cendres es recullen en depuradors humits o secs. En ambdós casos, cal
analitzar el contingut en metalls pesants abans d'eliminar.
Els depuradors humits probablement generaran unes aigües residuals amb un contingut de 10 a
50 ppm de zinc, que en ser abocades a un sistema de clavegueram donaran problemes a la
planta de tractament i obligaran a instal·lar un sistema d'eliminació del zinc.
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Els depuradors secs generen unes cendres que s'han de recollir per ser esborrat. Tant les
cendres humides com les seques són difícils de manejar, i la seva eliminació pot ser
problemàtica atès que la majoria dels abocadors controlats no accepten aquest tipus de residus.
Tots dos tipus de cendres poden ser molt alcalines si els compostos de cautxú que entren en
combustió presenten un alt contingut de carbonat càlcic.
Finalment, la quantitat de vapor generada seria inferior a la necessària per al funcionament d'una
fàbrica de cautxú. Actualment, la quantitat total de deixalles de cautxú és excessiva i s'estan
realitzant esforços per reduir-la, el que al seu vegada disminuiria el subministrament necessari
de combustible. el cost de manteniment d'un incinerador dissenyat per cremar deixalles i
productes de cautxú és també molt alt. Si s'optimitzaran tots aquests costos, la incineració dels
residus de cautxú podria ser un mètode rendible de eliminació.
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Recerca històrica
Una de les parts del treball, és una recerca històrica sobre els elastòmers o algun fet important.
He escollit “la febre del cautxú” perquè em sembla molt interessant i crec que molta gent no es
conscient de la revolució que hi va haver, primer del 1879 a 1912, i una segona vegada en mig
de la Segona Guerra Mundial.

3. La Febre del cautxú
La Febre del cautxú va constituir una part important de la història econòmica i social de països
amb territoris amazònics, com Brasil, Perú, Bolívia, Colòmbia i Equador. Aquesta febre està
relacionada amb l'extracció i comercialització del cautxú. Va tenir com a centre a la regió
amazònica, disparant el seu procés colonitzador, atraient riquesa i causant transformacions
culturals i socials, a més de donar gran impuls a ciutats amazòniques com Iquitos al Perú, Belém
do Pará al Brasil i especialment la ciutat brasilera de Manaus, fins avui la principal ciutat
amazònica i capital de l'Estat d'Amazones.
La febre del cautxú va viure el seu auge entre 1879 i 1912 experimentant, temps després, un
renaixement entre els anys de 1942 i 1945. El descobriment de la vulcanització i de la càmera
pneumàtica en la dècada dels anys 1850 va donar lloc a una "febre extractiva del cautxú ".

3.1 La primera febre del cautxú al Brasil: 1879-1912
Després del descobriment d'Amèrica, l'Amazònia brasilera es va mantenir en estat d'aïllament
durant els primers quatre segles i mig, ja que no posseïa importants vetes d'or o mineral que es
revaloritzar en el mercat mundial, generant guanys i dividends a qualsevol que s'aventurés en
aquest negoci.
Des d'inicis de la segona meitat del segle XIX, el cautxú va començar a exercir una forta atracció
sobre emprenedors visionaris. L'activitat extractiva del làtex a l'Amazònia es va tornar
immediatament en una activitat molt lucrativa. Els indis centreamericans van ser els primers en
aprofitar les particulars propietats del cautxú natural. La primera fàbrica de productes de cautxú
(bandes elàstiques i suspensoris) va sorgir a la capital francesa, París, en l'any de 1803.
El cautxú natural va conquistar un lloc destacat en les indústries d'Europa i Amèrica del Nord,
arribant a un elevat preu. Això va desencadenar l'arribada d'estrangers al Brasil, que venien amb
la intenció de conèixer el famós arbre del cautxú i els mètodes d'extracció, amb la finalitat
d'obtenir guanys amb aquest nou negoci.
A causa de l'extracció del cautxú, es van desenvolupar les ciutats de Manaus, Belém i altres
poblacions brasileres, que en poc temps i a causa de la riquesa que va portar el cautxú es van
transformar en ciutats.
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Regió amazònica, escenari de la Febre del cautxú.

3.2 El projecte de la línia fèrria
La idea de construir un ferrocarril a les marges dels rius Madeira i Mamoré va sorgir a Bolívia en
l'any de 1846. Com que aquest país no tenia vies per treure la producció de cautxú a través del
seu territori, era necessari crear alguna alternativa que permetés exportar el cautxú a través de
l'Oceà Atlàntic. La idea inicial, optava per la via de la navegació fluvial, però el recorregut tenia
grans obstacles naturals: vint cascades impedien la navegació. Llavors es va començar a pensar
en la construcció d'una línia fèrria que cobrís per terra el tros fluvial problemàtic.
el 1867, els enginyers José i Francisco Keller van organitzar una gran expedició a la regió de les
cascades del riu Madeira, per trobar la forma més adequada de transport del cautxú i alhora el
millor traçat per a una possible ferrovia, encara que la idea de la navegació fluvial fos
complicada. Les negociacions van continuar, i en l'any de 1870 Church va rebre del govern
brasiler el permís per construir una línia fèrria a la zona de les cascades del riu Madeira.

La Febre del cautxú va justificar la construcció
del Ferrocarril Madeira-Mamoré
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3.3 Qüestió d'Acre
Però la desmesurada extracció descontrolada del cautxú estava en vies de causar un conflicte
internacional. Els treballadors brasilers s'endinsaven cada vegada més en les selves del territori
bolivià, a la recerca de nous arbres de cautxú per extreure el preciós làtex, generant conflictes i
lluites per qüestions frontereres a finals del segle XIX, que fins i tot van arribar a requerir la
presència militar.
La República Brasilera, recentment proclamada, treia el màxim profit de les riqueses obtingudes
amb la venda del cautxú, però preocupava molt la Questão do Acre (Qüestió de l'Acre, com
estaven sent coneguts els conflictes fronterers per causa de l'extracció del cautxú).
Va ser llavors quan la providencial i intel·ligent intervenció del diplomàtic Baró del Riu Branco i
de l'ambaixador Assis Brasil va culminar en la signatura del Tractat de Petrópolis. Aquest tractat
va posar fi a la contesa amb Bolívia, garantint el control i possessió per part de Brasil de les
terres i selves de l'Acre.
Brasil va obtenir el domini definitiu de la regió, sota el compromís de construir una línia fèrria que
superés el difícil tram del riu Madeira i que permetés el lliure accés de mercaderies bolivianes
(sent el cautxú la principal), als ports brasilers de l'Atlàntic (inicialment Belém do Pará, a la
desembocadura del riu Amazones).

Territori de l'actual estat d'Acre al Brasil.
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3.4 Auge, refinament i luxe
La ciutat brasilera de Manaus a l'Estat d'Amazones (Brasil), era considerada en aquesta època la
ciutat més desenvolupada del Brasil i una de les més pròsperes del món. Era l'única ciutat
d'aquest país a posseir llum elèctrica i sistema d'aqüeducte i clavegueram. Manaus va viure el
seu apogeu entre 1890 i 1920, gaudint de tecnologies que altres ciutats del sud del Brasil no
posseïen.
Oferia més de quinze quilòmetres de tramvia elèctric, quan Nova York o Boston només oferia
tramvies tirats per cavalls. Les avingudes van ser construïdes en pantans dessecats, es van
aixecar edificis imponents i luxosos com el Teatro Amazonas.
L'apogeu va ser possible gràcies a l'alt impost que es cobrava per l'exportació del cautxú.
Aquestes condicions van crear un clima favorable per banquers i comerciants.
La influència europea va poder entreveure a la ciutat de Manaus, sobretot en la seva arquitectura
i l'estil de vida, fent del segle XIX la millor fase econòmica viscuda per la ciutat. La regió
amazònica era origen, en aquesta època, de gairebé el 40% de totes les exportacions brasileres.
Els nous rics de Manaus van convertir aquesta ciutat en la capital mundial del comerç de
diamants. Gràcies al cautxú, la renda per càpita de Manaus era dues vegades superior a la de la
regió productora de cafè (São Paulo, Rio de Janeiro i Espírito Santo).

La febre del cautxú convertir les ciutats amazòniques
en pròspers centres econòmics i culturals.
Teatre Amazonas de la ciutat de Manaus.

3.5 Genocidi i esclavitud per causa del cautxú
Durant la primera febre del cautxú, els territoris amazònics estaven habitats en la seva major part
per ètnies indígenes. L'arribada de colonitzadors a la recerca del preuat cautxú a aquests
territoris va causar un xoc cultural amb els natius que en la majoria dels casos van desembocar
en tortures, prostitució forçada, pedofília, esclavitud i massacres.

17

Treball de recerca
Recerca sobre el cautxú a Rubbermold, S.L

INS Miramar

Segons càlculs de l'escriptor Wade Davis, per cada tona de cautxú produïda, assassinaven a
deu indis i centenars quedaven marcats de per vida amb les fuetades, ferides i amputacions que
es van fer famosos al nord-est amazònic.

3.6 Fi del monopoli amazònic del cautxú
Quan la línia fèrria Madeira-Mamoré, va ser conclosa el 1912 era molt tard: L'Amazònia ja estava
perdent la primacia del monopoli de producció perquè els arbres del cautxú plantats pels
anglesos en Malàisia i Àfrica subsahariana, amb llavors extretes il·legalment de la pròpia
Amazònia, van passar a produir làtex amb major eficiència i productivitat. Conseqüentment, els
menors costos de producció es van reflectir en el preu final, el que els va permetre assumir el
control del comerç mundial del producte.
Acuradament embolicades en fulles de plàtan, penjades del sostre perquè no se les mengessin
les rates i tancades en una petita cambra fosca del petit vaixell de vapor, l'anglès Henry
Wickman va aconseguir treure clandestinament de la selva amazònica 70.000 llavors del cautxú
-heveas brasiliensis, per plantar a l'altra banda del món: Àsia. Va suposar el principi de la fi del
que avui coneixem com "la febre del cautxú", una època que va marcar un abans i un després en
l'esdevenir del bosc tropical més gran del món.

Al Brasil, a Wickham se li sol donar el sobrenom de "bio-pirata"
per haver robat il·legalment les llavors, arruïnant l'economia brasilera .

Wickman, va actuar al servei de la Corona Britànica. Es va endinsar dos mil quilòmetres,
navegant per les aigües de l'Amazones, buscant les llavors més joves, les més boniques, les que
semblessin més fecundes ... Les va embarcar no sense dificultats. I va tornar a sortir a la costa.
Al port de Belem do Pará, les autoritats de duana de Brasil van detenir el vaixell, segons
ordenaven les lleis del país. Va resoldre el registre amb bones paraules i un banquet en honor
dels oficials brasilers assegurant que portava una partida d'orquídies per al Rei d'Anglaterra.
Les llavors van ser plantades en els hivernacles del Jardí Botànic de Kew, a Londres, i quan les
plantes van brotar van ser curosament condicionades i embarcades per l'Índia, Ceilan i Singapur,
on se les va trasplantar en llocs especialment preparats.
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D'aquestes plantes, 1.700 en total, va néixer el vast sistema de plantacions d'hevea de les Índies
Orientals, que produïa, abans de la invasió japonesa, en la segona Guerra Mundial, el 95% de la
producció total de cautxú natural.
El 1912 es van recollir els primers litres de làtex que van acabar amb el monopoli generat per
l'imperi del cautxú aixecat al voltant de ciutats com Iquitos o Manaus. Les plantacions que els
anglesos van instal · lar a Àsia van resultar molt més eficients pel que fa a la producció,
comparades amb les del Brasil, en estar ben organitzades i preparades per a la producció a una
escala comercial. Wickman va ser premiat amb el títol de "Sir" en la cort britànica i rebut com a
"heroi" tot i haver violat les lleis brasileres de l'època que prohibien, sota pena de mort, la sortida
del seu més preuat tresor.

Malàisia, que va ser la principal responsable
per la pèrdua del monopoli cautxer de la Regió amazònica.

Durant la primera febre del cautxú, els territoris amazònics estaven habitats majoritàriament per
ètnies indígenes. L'arribada de colonitzadors a la recerca del preuat cautxú a aquests territoris va
causar un xoc cultural amb els natius que en la majoria dels casos van desembocar en tortures,
prostitució forçada, pedofília, esclavitud i massacres. S'estima que en només 12 anys, 30 mil
indis van ser esclavitzats, torturats i assassinats per satisfer la creixent demanda de cautxú
d'Europa i Estats Units.

Fotografia de 1904, que mostra la crueltat en que
treballaven els indígenes amazònics
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3.7 La segona febre del cautxú: 1942-1945
L'Amazònia viuria una altra vegada l'auge del cautxú durant la Segona Guerra Mundial, però, no
va durar molt de temps. A causa que les forces japoneses van aconseguir dominar militarment el
Pacífic Sud durant els primers mesos de 1942 i van envair Malàisia, el control de les zones
cautxeres d'Àsia passar a mans nipones, el que va donar com a resultat la pèrdua per part dels
països aliats del 97 % de la producció de cautxú asiàtic.

3.8 La batalla del cautxú
En l'afany de solucionar el problema de desproveïment de cautxú que estaven patint les Forces
aliades, el govern brasiler va pactar un acord amb el govern nord-americà (Acord de
Washington), que va desencadenar una operació a gran escala d'extracció de làtex a l'Amazònia
que va ser coneguda com la batalla del cautxú.
Com les zones d'extracció estaven abandonades, comptant amb només 35.000 treballadors, el
gran desafiament de Getúlio Vargas, llavors president del Brasil, consistia a augmentar la
producció anual de làtex de 18.000 a 45.000 tones, com resava l'acord fet amb els nordamericans. Per semblant tasca, serien necessaris uns 100.000 homes.
L'allistament de qui tingués interès a treballar en les zones d'extracció el 1943 era fet pel Servei
Especial de Mobilització de Treballadors cap a l'Amazònia (SEMTA), amb seu a la ciutat de
Fortaleza, al nord-est brasiler, creat pel llavors anomenat Estado Novo. L'elecció del nord-est
com a seu es va deure essencialment com a resposta a una sequera devastadora a la regió ia la
crisi precedent que van haver d'afrontar els pagesos de la zona.
A més del SEMTA, van ser creats pel govern amb la intenció de sostenir la "batalla del cautxú" la
Superintendència per al proveïment de la Vall Amazònic (SAVA), el Servei Especial de Salut
Pública (SESP) i el Servei de Navegació de l'Amazònia i de l'Administració del Port de Pará
(SNAPP). També es va crear una institució anomenada Banc de Crèdit del Cautxú que seria
transformat el 1950 al Banc de Crèdit de l'Amazònia.
Milers de treballadors de diverses regions del Brasil van atendre la crida del president i es van
llançar a l'arriscada aventura d'extreure el preciós làtex i la regió va experimentar la sensació de
riquesa i puixança. Els diners va tornar a circular a Manaus, Belém, i en ciutats i poblats veïns,
enfortint l'economia regional.

El president Getúlio Vargas (al centre al costat del president
nord-americà Franklin Roosevelt a la dreta, a la ciutat de Natal)
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3.9 L'equip bàsic
Cada treballador signava un contracte amb el SEMTA que oferia un petit salari durant el viatge
fins a l'Amazònia. Després de l'arribada, rebrien una remuneració de 60% de tot el guany que fos
obtinguda amb el cautxú.
L'equipament que rebia cada treballador, en signar el contracte, consistia en: uns pantalons de
mezclilla blau, una camisa de calicó, un barret de palla, un parell d'espardenyes de crín de
cavall, un plat, uns coberts, una hamaca, un cartró de cigarretes Colomy i una motxilla.

Imatge on mostra els treballadors, l’any 1943

3.10 Un camí sense retorn
Per a molts dels treballadors provinents del nord-est i altres regions del Brasil, aquesta aventura
significar un camí sense retorn. Prop de 30.000 treballadors del cautxú van morir abandonats a
l'Amazònia, després d'haver esgotat totes les seves forces extraient el or blanc. Van morir de
malària, febre groga, hepatitis i atacats per animals com jaguars, serp si escorpins. El govern
brasiler va incomplir la seva promesa de transportar els soldats del cautxú de tornada als seus
llocs d'origen al final de la guerra, es calcula que van aconseguir tornar (pels seus propis mitjans)
tan sols 6.000 homes.
Els treballadors supervivents d'aquesta batalla, són reconeguts com a herois nacionals en tot
Brasil, de la mateixa manera que les forces brasileres que van participar en la Segona Guerra
Mundial.

El xanquer, insecte transmissor de la Malària i la Febre groga, malalties
que van causar moltes morts als treballadors del cautxú
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4. Rubbermold, S. L
Rubbermold, S.L va ser fundada a Barcelona el 1955, i traslladada en dues ocasions fins a
l'actual planta de Viladecans (Barcelona) el 2003.
L’activitat de Rubbermold, S. L es la fabricació d'articles tècnics modelats en cautxú per a
automoció, electrodomèstics i indústria en general.
Rubbermold,S.L part de matèries primeres controlades i verificades. Les mescles es dissenyen
en base característiques tècniques exigides pel client i en base a la experiència, posteriorment
passen a la secció de premses, on es realitza el procés d'injecció, compressió i / o transferència
per aconseguir el producte acabat / vulcanitzat.
Els materials de base majoritàriament utilitzats són: Cautxú Natural (NR), butadiè estirè (SBR),
Etilè Propilè (EPDM), Neoprè (CR), nitrílics (NBR), epiclorhidrina (ECO), etilen-Acrilatos (AEM),
Silicones (VWQ) entre d'altres.
A més a més, l’ equip tècnic pot desenvolupar des de la concepció de la peça, aplicar el material
més convenient i la pròpia construcció del motlle.
També disposa d'especial experiència en cautxús de silicona i també EPDM vulcanitzats amb
peròxid.

4.1 Òrgans de govern
La societat es regeix per un Consell d'Administració format per 5 membres. A efectes de gestió
està dirigida pel gerent i el seu equip directiu format per 4 caps de departament.

4.2 L’equip humà
Amb data Gener del 2010 Rubbermold, SL compta
experiència en el procés de transformació de cautxú.

amb 31 col·laboradors, amb àmplia

4.3 Situació
Rubbermold, S.L està ubicada a Viladecans (Barcelona), municipi d'uns 75.000 habitants,
confrontant amb l'Aeroport de Barcelona que està situat a uns 3 Km de les instal·lacions. Dista
uns 5 Km del Port de Barcelona i a 500 metres dels nusos d'enllaç de les autopistes a França i la
resta de províncies espanyoles, pel que la seva ubicació és privilegiada a efectes de logística i
transport.
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Localització de l’empresa

4.4 Instal·lacions
Rubbermold, S.L té 2.500 m² de terreny industrial dels que hi ha edificats 2.200 m², on es troben
els seus processos de producció i auxiliars, i la resta en plantes superiors destinats a despatxos i
serveis.

5. Funcionament de l’empresa
Rubbermold, S.L té un servidor informàtic on rep les comandes i aquest mateix gestiona quanta
matèria primera necessita i fa la comanda, per quan ho necessita i calcula l’ordre de producció.
El client envia al servidor els plànols amb els seus requeriments, com vol el producte, la mida, la
composició…
L’equip directiu fa un estudi de viabilitat i fa un estudi del cost. Si el client està d’acord amb el
preu, l’ equip d’ ingeniers dissenya la peça i posteriorment fan una mostra de la peça. Aquesta
mostra l’envien al client per veure com es el producte i si té defectes. A aquesta mostra se li fan
unes probes específiques per veure si és homologable. Amb l’homologació final, es fa la
programació de entrega desprès de fabricar la resta de la comanda. La programació es fa durant
mesos per això, les necessitats de producció s’adapta al client.

5.1 La matèria primera
La matèria primera s'obté barrejant un polímer base o una barreja crua amb una sèrie d'additius.
L'elecció del polímer base i els additius està relacionada directament amb el tipus de propietats
que han de ser obtingudes per al client.
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La quantitat d'additius empleats sobre el polímer base varia des d'un 20% a un 130% com un
percentatge del pes i sempre inclou els següents tipus:
-

Agents accelerants: agents químics que varien la velocitat i el temps de reacció a la
vulcanització (p.e. el sulfur).
Plastificants: per facilitar l'emmotllament o permetre l'obtenció de propietats especifiques
(p.e. la parafina).
Càrregues inerts - Materials químics inerts que s'empren per augmentar la massa (p.e el
carbonat càlcic).
Activadors: materials químics actius que permeten la unió de la cadena molecular (p.e el
zinc).
Càrregues reforçants: materials que augmenten la força i / o resistència del compost.
Pigments: empleats per obtenir diversos colors (p.e òxid de ferro)
Agents anti-degradants: substàncies químiques que augmenten la resistència a l'atac
l'ozó.

5.2 El producte
Rubbermold, S.L fabrica mitjançant els injectors i les premses les següents peces:
- Peces per electrodomèstics:

ESCOTILLES

MANXES

24

Treball de recerca
Recerca sobre el cautxú a Rubbermold, S.L

-

Peces goma-metall:

-

Peces de silicona:

-

Peces d’automòbil:
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MEMBRANA
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PASSACABLES

MANXES
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JUNTES

LÍMITS
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5.3 Emmagatzematge
Perquè les peces de cautxú mantinguin les seves característiques, l'entorn en el qual
són emmagatzemades és de vital importància. Les peces que són tractades convenientment es
conserven inalterades per llargs períodes de temps. Les següents són les condicions ideals
d'emmagatzematge:
-

Calor: la temperatura d'emmagatzematge entre + 10º i + 23ºC. Les peces no s'han
emmagatzemar prop de fonts de calor.

-

Humitat: la humitat i el vapor han de ser evitats. La humitat relativa òptima
l'aire va des 65% a 75%.

-

Oxigen: els equips que desprenen ozó com ara motors elèctrics, equips
electrònics, instal·lacions que desprenen espurnes, llums halògenes, etc ... no han de
situar-se a la zona d'emmagatzematge.

-

Llum: s'ha d'evitar l'exposició directa a la llum solar. La il·luminació artificials amb
raigs UVA és perjudicial ja que genera ozó. L'ideal és que les peces estiguin
emmagatzemades a la foscor.

-

Contacte: durant l'emmagatzematge s'ha de posar especial atenció a que les
peces no entrin en contacte amb dissolvents, combustibles, lubricants (olis i greixos),
substàncies químiques, àcids, etc ... A més, el contacte prolongat amb llautó, coure i acer
no inoxidable també és perjudicial.

-

Neteja: si cal, les peces han de ser netejades amb aigua i sabó, sense utilitzar
dissolvents orgànics com petroli, benzol, etc ... i s'ha de posar cura a no utilitzar objectes
punxants, tallants o abrasius.

-

Altres precaucions :és aconsellable no estirar, corbar o penjar les juntes i no
sotmetre-les a pesos permanents. En cas de dubte sobre les condicions d'una peça que
ha estat emmagatzemada durant un llarg període de temps, es pot comprovar l'estat de
la superfície estirant suaument.

Zona d’emmagatzematge
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5.4 Presència global dels productes
Les quotes de mercat són:
- Nacional 40%
- Internacional 60%
Dins de la UE: Alemanya, França, Hongria, República Txeca, Polònia, Portugal, Itàlia i el Regne
Unit.
Mercat d'Amèrica: EUA, Mèxic i el Brasil
Mercat asiàtic: Xina - Corea
Rubbermold, S.L compta amb un departament de logística per a la gestió dels vaixells a tot el
món.

Producció

Nacional
40%
Exportació
60%

5.5 El client
Els clients actuals son:
- Automoció 80%
- Auxiliar d’automoció 40%
- Auxiliar d’indústria 40%
- Electrònica domèstica 10%
- Altres 10%

Clients
Electrònica
domèstica 10%

Auxiliar d'industria
40%

Altres
10%
Auxiliar d'automocio
40%
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AUXILIAR AUTOMOCIÓ

ELECTRODOMÈSTICS

Grup TRELLEBORG

B.S.H., BALAY, S.A.

JORDAN MARTORELL

GIRBAU

Grup ARVIN MERITOR

ASKO CYLINDA

Grup FICOSA

C.T.I., S.A

Grupo KONGSBERG

ELECTROLUX.

Grup TRW

FABRIGAS

JOHNSON CONTROLS

Grup ROCA

Grup DELPHI AUTOMOTIVE

VARIS

Grup DURA AUTOMOTIVE

R.E.N.F.E

Grup ANTOLÍN

FERROCARRILS CATALANS

Grup HUTCHINSON

PRECON, S.A.

IND. ILPEA ESPAÑA

AUXINI, S.A.

Grup ACE

F.C.I. CONNECTORS

COOPER – AUTOMOTIVE

Ecogràfic

AGRODUR GROSALSKI GmbH
Grup MECAPLAST

AUTOMOCIÓ
Rubbermold, S.L fabrica articles tècnics modelats en cautxú per a les següents empreses:

VOLKSWAGEN

AUDI
30
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GENERAL MOTORS

OPEL

VAUXALL
En l'actualitat el mercat d'exportació de l’empresa és:
Comunitat Europa Alemanya, França, Hongria, República Txeca, Polònia, Portugal, Itàlia,
Anglaterra. EL Mercat Americà, Usa, Mèxic i el Brasil.

5.6 Plà de negocis 2014-2018

5.7 La maquinària
La maquinaria de Rubbermold, S.L consta de 3 parts:
-

Línia de injecció: l'emmotllament per injecció es du a terme en una premsa
d'emmotllament dissenyada específicament per a aquest propòsit. La mateixa premsa
tanca i bloqueja el motlle.
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El cautxú sense curar es pre-escalfa en una cambra d'injecció abans de ser injectat en el
motlle, el que el "plastifica" i permet que flueixi més fàcilment a través del sistema
d'injecció i en les cavitats.
Això, juntament amb el tancament i la força d'injecció proporcionats per la premsa,
permet temperatures de curat elevades, disminuint el cicle de producció.
Les premses d'injecció tenen capacitats que van des de 45 cm x 45 cm fins a 60 cm x 80
cm, amb una força de tancament de 100 a 800 tones.
La força de tancament d'una premsa d'injecció és el que manté el motlle ben tancat
durant la injecció i el temps de curat. La línia de injecció presenta un conjunt de
avantatges i desavantatges.
Avantatges d'emmotllament per injecció:

-

Cicle de producció més curt que els altres dos mètodes causa de la major pressió de
injecció i temperatura de curat.
La major productivitat que en els altres mètodes es tradueix en un menor cost unitari.
L'alta pressió de tancament fa que les peces tinguin unes línies de partició més petites en
comparació amb altres mètodes.
Desavantatges d'emmotllament per injecció:

-

Requereix grans produccions per ser eficient.
Cost del motlle considerablement més gran que altres mètodes
No tots els compostos o dureses, són adequats per a aquest procés.

Màquina injectora RUTIL 400/2000 que compon la línia d’injecció de
Rubbermold, S.L
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Màquina injectora ATMA 250/2000 que compon la línia d’injecció de
Rubbermold, S.L

Línia de transferència-compressió: l'emmotllament per compressió és el mètode més
estès de modelatge. Els seus orígens es remunten a 1820 aproximadament. Es duu a
terme mitjançant la col · locació d'una peça de cautxú sense vulcanitzar, de pes i mida
per defecte, en les cavitats d'un motlle obert. El motlle es tanca manualment, en la
mesura del possible, i es col·loca en una premsa de modelatge hidràulica. La pressió de
la premsa fa que el cautxú no curat agafi la forma de cada cavitat del motlle. La calor dels
plats de la premsa provoca una reacció química, que es coneix com reticulació, fent que
el cautxú vulcanitzi.
Les capacitats de premses de compressió van des de 15 cm x 15 cm la més petita fins a
60 cm x 80 cm la més gran, amb diverses mides de premsa en el mig.
Avantatges d'emmotllament per compressió
-

Els motlles son econòmics.
Hi ha una disminució del desaprofitament de la barreja.
Es una bona opció per a fabricar peces grans.
També es un bon sistema per a sèries petites.
Major eficiència per a peces d'alta duresa.
Desavantatges d'emmotllament per compressió

-

El temps de càrrega i el procés són més llargs que els altres.
Les peces necessiten un major acabat.
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Les línies de partició en les peces són més grans, el que pot provocar possibles
problemes de qualitat o tolerància.
L'emmotllament per transferència és una extensió d'emmotllament per compressió, però
amb sistemes similars al emmotllament per injecció. S'utilitza en aplicacions que
impliquen quantitats de producció més grans del que seria normal per a l'emmotllament
per compressió.
La principal diferència entre la compressió i la transferència és que el cautxú no curat es
col·loca en una cubeta incorporada en el motlle, i, utilitzant el tancament de la premsa
hidràulica, es força el pas del cautxú no curat a través de petits orificis a la cavitat.
Avantatges del emmotllament per transferència

-

El cicle de producció és més curt que el mètode de compressió
La preparació del compost i el temps de càrrega del motlle es redueix ja que les cavitats
del motlle no s'han de carregar individualment amb cautxú sense vulcanitzar
Es redueix el temps d'acabat del producte. Com el motlle es tanca abans de la introducció
del cautxú no curat, la línia de partició és més fina.
Els motlles de transferència poden treballar en les premses d'emmotllament per
compressió convencional sense necessitat d'equips especials.
Desavantatges de l'emmotllament per transferència

-

El cost del motlle és més car que el un motlle de compressió.
Hi ha més material de rebuig a causa de l'excés que ha de quedar a la cubeta i en els
canals.

Prensa HIDROCAUCHO 600X600 que compon la línia
de transferència-compressió de Rubbermold, S.L.
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-

Els equips d’acabat: aquesta part està formada per les següents màquines:

-

La desbarbadora criogènica.
El desbarbat criogènic és un procés en el qual peces modelades de cautxú es fragilitzen
utilitzant nitrogen líquid o diòxid de carboni per remoure les rebaves1 que sobresurt en el
material després del procés d'emmotllament per mitjà d'energia cinètica.
Amb el desbarbatge criogènic s'obté un millor acabat superficial en les peces modelades
aprofitant els avantatges de les màquines i els avenços tecnològics, evitant així l'ús de
mètodes manuals i els perills que aquests comporten.
La màquina de desbarbat criogènic posseeix els següents components bàsics:
1. Cos: el cos és el component principal de la màquina per desbarbat criogènic, perquè
és en aquest on es porta a terme el procés. El cos està format per un tambor construït
d'acer inoxidable amb un gruix tal que resisteixi les pressions i les temperatures que
s'hi puguin donar. Aquest tambor és recobert per una capa d'aïllant tèrmic per
mantenir una temperatura estable i aconseguir un bon desbarbat amb l'espessor
correcte.

Tambor per Desbarbatge
2. Arbre injector: és un eix cilíndric d'acer inoxidable que té un forat central en el qual es
transporta el nitrogen líquid del acoblament d'entrada fins a l'interior del tambor, el
refrigerant se satura convertint-se en gas i després s'escapa per un altre forat del eix
cilíndric.
3.

Rodaments: les característiques que els rodaments és que tenen una gran
resistència a les forces radials, resistència a les baixes temperatures, ja que no hi ha
problemes de refredament del lubricant perquè hi hagi una bona rotació dels elements
rodants, a més han de ser de llarga durada i de fàcil manteniment.

4. Estructura de suport: Tot el conjunt que conforma la màquina estarà suportat per una
estructura metàl·lica, la qual es vol sotmetre a forces axials i moments, i al seu torn ha
de resistir petites vibracions que es produeixen pel moviment cíclic del tambor giratori.

1

rebaves : porció de matèria sobrant a les vores d'un objecte, creats per la zona d'unió d'un motlle
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5. Cubeta de collita: Després del procés d'acabat de les peces de cautxú, aquestes es
recullen en una cubeta metàl·lica, en la qual se separa les peces, l'enderroc de
6.

Rebaves: que es produeixen, a més dels mitjans sòlids que faciliten el treball de
desbarbat mitjançant una malla fina.

Desbarbadora SALVAIRE 1T23 que compon la línia d’acabat de
Rubbermold, S.L

5.8 Capacitat de producció i organització

-

Rubbermold, S.L funciona 24 hores. Cada operari apunta les peces que fa en el
seu torn. La fabrica treballa 226 dies a l’any. Treballen 3 torns, 5 dies a la setmana.
La distribució és la següent:
El torn de matí: treballen cinc operadors, un especialista de qualitat, un controlador i un
especialista de les eines.
El torn de la tarda: treballen un controlador, un especialista de qualitat i un cinc
operadors.
El torn de nit: treballen un controlador, un especialista de qualitat i un cinc operadors.

5.9 Mitjans tècnics
Els mitjans tècnics és el conjunt d'elements (persones, maquinaria, coneixements,
procediments, recursos, i / o accions) que utilitzen les diferents àrees o departaments a
les empreses per obtenir el producte desitjat. Els mitjans tècnics de Rubbermold, S.L
estan dividits en tres apartats: ingenieria, el laboratori i la metrologia.
-

Ingenieria: L’equip d’ingeniers de l’empresa rep la comanda i dissenya gracies al
programes informàtics una primera mostra del producte que li han encomanat amb unes
característiques molt especifiques i l’envien posteriorment la mostra a l’empresa
mencionada. Si l’empresa esta d’acord amb aquesta mostra, comencen a fabricar-la en
sèrie.
36

Treball de recerca
Recerca sobre el cautxú a Rubbermold, S.L

-

INS Miramar

Aquest disseny del producte es porta a terme gracies als següents programes:
Computer-Aided Design (CAD): o "Disseny assistit per ordinador" , és l'ús d'ordinadors
per a assistir en el disseny d'un producte. Els programes de software actuals van des de
sistemes de dibuix tècnic 2D fins a modelatge de sòlids i superfícies 3D.
El CAD es fa servir per a dissenyar, desenvolupar i optimitzar productes, que poden ser
béns utilitzats per consumidors finals o béns intermedis fets servir per altres productes.
El CAD és també molt utilitzat al disseny d'eines i maquinària utilitzada en la manufactura
de components, i el disseny tècnic de tot tipus de construccions, des del tipus residencial
petit (cases) fins a les estructures comercials i industrials més grans (hospitals i
fàbriques).
El CAD es fa servir principalment per a fer detallats models 3D d'enginyeria i/o dibuixos
2D de components físics, però també es fa servir a través del procés d'enginyeria des
del disseny conceptual i extern dels productes, passant per l'anàlisi dinàmica i de forces
de muntatges, fins a la definició dels mètodes de manufactura dels components.
Elements dels sistemes CAD:
El procés de disseny en CAD consisteix en quatre etapes.
1. Modelatge geomètric. el dissenyador construeix un model geomètric emetent ordres
que creen línies, superfícies, cossos, dimensions i text; els comandaments introduïts
donen a origen a una representació exacta en dues o tres dimensions de l'objecte.
2. Anàlisi i optimització del disseny. Després d'haver determinat les propietats
geomètriques, s'analitza el model virtual per rectificar que no hi hagi errors en el
modelatge (dimensions, formes, etc).
3. Revisió i avaluació del disseny. En aquesta etapa es comprova si hi ha interferències
entre components de cert mecanisme que impedeixin el seu correcte funcionament o
deficiències estructurals en el cas de cossos sòlids. Aquesta etapa és de gran utilitat,
ja que ajuda a evitar problemes posteriors en la producció del producte, ja sigui en el
acoblament o en l'ús de la peça. Hi programes d'animació i simulació dinàmica per al
càlcul i anàlisi de les propietats físiques (esforços, deformacions, deflexions,
vibracions) dels objectes que ajuden a determinar si l'objecte compleix amb els
requeriments de disseny i de manufactura.
4. Documentació i dibuix (drafting). Finalment, en aquesta etapa es realitzen plans
tècnics i de treball. Es representen diferents vistes de la peça, a escala, incloent
perspectives. A més de plànols del disseny la documentació pot incloure una memòria
descriptiva amb aspectes no gràfics que siguin necessaris per a la seva manufactura,
aquesta classe de dades se solen afegir al peu de plànol.
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Dibuix realitzat amb el CAD

5.10 Proves de qualitat
Les proves de qualitat es diferencien en:
-

Abans de fer les peces: es fan unes proves a la matèria primera per donar-hi el vistiplau
per a la fabricació en sèrie.
1. Densitat - És la massa per unitat de volum que es mesura pesant la mostra en aire i
aigua. L'instrument de mesura és el densímetre.
2. Duresa - Es refereix a la resistència a la penetració d'un determinat punxó sota una
càrrega concreta. Normalment, s'utilitzen 3 escales: IRDH, SHORE A, SHORE D.
3. Càrrega de trencament - És la força per unitat de superfície necessària per trencar el
cautxú per tracció. L'instrument de mesura és el tensímetre.
4. Allargament - És la longitud fins al punt de trencament expressat com un percentatge
de la longitud original.
5. Corba reomètrica: determina les característiques de vulcanització dels compostos del
cautxú. Aquesta prova s'utilitza per caracteritzar i comparar diverses mostres i per
assegurar que l'empresa està treballant en un estat òptim de qualitat.
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Control durant la producció per assegurar que el producte s’està produint d’acord amb
l’establer. s’elabora la AMFE(ANALISI MODAL DE FALLOS Y EFECTOS
POTENCIALES). L'AMFE és una eina de màxima utilitat en el desenvolupament del
producte que permet, d'una manera sistemàtica, assegurar que han estat tinguts en
compte i analitzats tots els errors potencialment concebibles.
És a dir, l'AMFE permet identificar les variables significatives del procés / producte per
poder determinar i establir les accions correctores necessàries per a la prevenció de la
decisió, o la detecció del mateix si aquest es produeix, evitant que producte defectuosos
o inadequats arribin al client.
L'AMFE contribueix a identificar i prevenir els modes de error, tant d'un producte com d'un
procés, avaluant la seva gravetat, ocurrència i detecció, mitjançant els quals, es calcularà
el número de Prioritat de Risc, per prioritzar les causes, sobre les quals caldrà actuar per
evitar que es presentin aquests modes de error.
L'AMFE es pot donar per finalitzat quan s'ha fixat la data de començament de
producció en el cas de AMFE de disseny o quan totes les operacions han estat
identificades i avaluades i totes les característiques crítiques s'han definit en el pla de
control, per al cas de AMFE de procés. En qualsevol cas, sempre es pot reobrir un AMFE
per revisar, avaluar o millorar un disseny o procés existent, segons un criteri d'oportunitat
que es fixarà en la pròpia empresa.
Com a regla general dels arxius del AMFE ha de conservar durant el cicle complet de
vida del producte (AMFE de disseny) o mentre el procés se segueixi utilitzant (AMFE de
procés).
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A continuació s’ indican els passos:

Pas 1: Nom del producte i component.
A la primera columna del format AMFE s'escriu el nom del producte sobre el qual es va a
aplicar.
Pas 2: Operació o funció.
La segona columna es completa amb diferent informació segons s'estigui realitzant un
AMFE de disseny o procés.
- Per al AMFE de disseny s'inclouen les funcions que realitza cada un dels
components, a més de les interconnexions existents entre els components.
- Per l'AMFE de procés es reflecteixen totes les operacions que es realitzen al llarg del
procés de fabricació de cada component incloent les operacions de
aprovisionament, de producció, d'embalatge, d'emmagatzematge i de transport.
Pas 3: Mode de error.
Una manera de error significa que un element o sistema no satisfà o no funciona de
acord amb l'especificació, o simplement no s'obté el que s'espera d'ell.
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Pas 4: Efecte / s de l’error.
Suposant que l’error potencial ha passat, en aquesta columna es descriuran els efectes
del mateix tal com ho faria el client. Els efectes corresponen als símptomes.
Pas 5: Gravetat de l’error.
Aquest índex està íntimament relacionat amb els efectes de la manera de l’error. L'índex
de gravetat valora el nivell de les conseqüències sentides pel client. Aquesta classificació
està basada únicament en els efectes de la decisió. El valor de l'índex creix en funció de:
- La instal·lació del client. Si es produeix un gran descontent, el client no
comprarà més.
- La degradació de les prestacions. La rapidesa d'aparició d'avaria.
- El cost de la reparació.
Pas 6: Característiques crítiques
Sempre que la gravetat sigui 9 o 10, i que la freqüència i detecció siguin superiors a 1,
considerarem la decisió i les característiques que li corresponen com a crítiques.
Pas 7: Causa de la decisió.
En aquesta columna es reflecteixen totes les causes potencials de fallada atribuïbles a
cada mode de fallada. La causa potencial de fallada es defineix com a indici d'una
debilitat del disseny o procés la conseqüència és la manera de fallada.
Pas 8: Probabilitat d'ocurrència.
Ocurrència es defineix com la probabilitat que una causa específica es produeixi i doni
lloc a la manera de error. L'índex de l'ocurrència representa més aviat un valor intuïtiu
més que una dada estadística matemàtica, llevat que es disposin de dades històriques de
fiabilitat o s'hagi modelitzat i previst aquests.
Pas 9: Controls actuals.
En aquesta columna es reflectiran tots els controls existents en l'actualitat per prevenir les
causes de la fallada i detectar l'efecte resultant.

Pas 10: Probabilitat de no detecció.
Aquest índex indica la probabilitat que la causa i / o manera de error, suposadament
aparegut, arribi al client.
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Controls sobre la peça acabada: quan la peça està acabada es fan a la mostra el control
de temperatura i de temps. També es fa la prova de duresa per veure si ha vulcanitzat
bé. Segons l’aspecte, es defineix la part vista i la part no vista. La peça es bona si la
funció es compleix. Per exemple, si la cara és no vista per a un cotxe, la peça serà
funcional.

Laboratori de Rubbermold,S.L
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6. Minimització de residus de l’empresa i conclusió del
treball
La hipòtesi la qual parteixo del meu treball es la reducció de residus de l’empresa o
l’aprofitament d’aquest. A la fàbrica es produeixen diàriament 150 kg. de residus, que van
directament a un abocador industrial. Crec que seria viable, trobar una solució a aquest
problema.
En tots els processos de fabricació es produeixen residus, tant durant el procés com en l'acabat
del producte. Part d’aquests residus poden ser reciclats per al mateix procés o per altres
processos diferents. No obstant això, una vegada que el cautxú està vulcanitzat, ja no pot ser
reciclat i tots les deixalles del procés de vulcanització i d'acabat es converteixen en material
residual.
En un primer moment, vaig pensar en provar a desvulcanitzar el cautxú, però vaig adonar-me
que aquest procés es molt costos i, a demes, la matèria primera ha de ser de màxima qualitat, ja
que el sector de l’automòbil i l’industrial és molt exigent. Per tant, aquesta proposta no crec que
sigui viable.
L'eliminació dels productes residuals del cautxú s'ha convertit en un problema mundial. En totes
les llars i empreses del món s'utilitza algun tipus de producte de cautxú. La major part d'aquests
productes estan classificats com a material no perillós i, per tant, els seus residus tampoc són
perillosos. No obstant això, l'eliminació després de la seva vida útil de productes de cautxú com
els pneumàtics, les mànegues i altres productes tubulars ocasiona un problema ambiental. En
efecte, no poden ser enterrats en un abocador controlat perquè les seves zones buides atrapen
aire i fan que el producte emergeixi a la superfície al cap de cert temps. La trituració d'aquests
productes resol aquest problema, però requereix equips especials i resulta molt costosa.
Una de les opcions per eliminar els residus de cautxú i del procés de fabricació és la incineració.
En principi, sembla també la millor solució per desfer-se dels nombrosos productes de cautxú
"obsolets" que hi ha actualment al món. Algunes empreses de fabricació de cautxú utilitzen la
incineració per eliminar les deixalles de cautxú i els residus de cautxú vulcanitzat i no vulcanitzat.
En teoria, el cautxú, al cremar, genera un vapor que podria reutilitzar a la fàbrica. Però, per
desgràcia, això no resulta tan senzill en la pràctica. El incinerador ha de disposar d'un control de
les emissions d'aire i probablement necessitaria depuradors per eliminar les substàncies
contaminants com el clor. Les emissions de clor, en general, procedeixen dels productes i
residus en combustió que contenen polímers de cloroprens.
En l'actualitat, la quantitat total de residus de cautxú és excessiva i s'estan realitzant esforços per
reduir-los, al mateix temps, disminuiria el subministrament necessari de combustible. el cost de
manteniment d'un incinerador dissenyat per cremar residus i productes de cautxú és també molt
alt.
Si optimitzessin tots aquests costos, la incineració dels residus de cautxú podria ser un mètode
rendible de eliminació.
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Potser la millor solució per als residus en la fabricació de productes de cautxú seria disposar d'un
bon control d'enginyeria per produir i barrejar els productes químics en pols utilitzats en els
compostos del cautxú, així com de programes de reciclatge per totes les deixalles i productes de
cautxú vulcanitzats i sense vulcanitzar. Els productes químics en pols recollides mitjançant
sistemes adequats podrien afegir-se de nou als compostos de cautxú, amb els controls
d'enginyeria adequats, el que suprimiria l'abocador d'aquests productes.
El control dels problemes ambientals i de salut en la indústria del cautxú encara és viable, no
resulta fàcil ni econòmic i caldria sumar el seu cost al dels propis productes de cautxú.

45

Treball de recerca
Recerca sobre el cautxú a Rubbermold, S.L

INS Miramar

7. Valoració i agraïments
Aquest treball ha estat possible gràcies a la col·laboració i ajuda prestada per diverses
persones. Primer, donar gràcies a en Jose Maria Comas i a la Rosa Carro per les orientacions
donades a aquest treball sense les quals no hauria estat possible de fer. També vull donar
gràcies a la Laia Lanaquera per el seu esforç i dedicació.
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9. Annex
9.1 Entrevista
La següent entrevista se l’he fet a en José Maria Comas Aregall, responsable de planta de
Rubbermold, S.L.
1. Quant de temps fa que treballa a Rubbermold, S.L i perquè va escollir aquesta
empresa?
Fa cinc anys que treballo a Rubbermold. La meva formació ha estat de química i desprès
em vaig especialitzar amb el cautxú en l’àmbit tècnic. Anteriorment, vaig treballar en
diferents empreses.
2. Quines diferencies troba entre Rubbermold, SL i altres empreses d’emmotllament
amb cautxú?
Rubbermold, SL és una empresa amb un volum petit de treballadors (uns trenta) i això
ajuda en la comunicació entre l’equip tècnic a diferència d’empreses mes grans, en que
no hi ha aquesta comunicació.
3. Quin es el procés que es duu a terme des que rebeu la comanda fins arribar al
producte final?
Hi ha un procés previ: el client envia un plànol amb uns requeriments específics, llavors
es fa un estudi de viabilitat i un estudi del cost. Si el client esta d’acord, fem el motlle amb
un disseny específic i fem una mostra. Aquesta mostra se li fan unes probes per veure si
es pot homologar. Si la peça està homologada, es fa un programa de entrega. Per
exemple, 50.000 peces en sèrie al mes i tenen que anar a una planta de la Xina.
4. Quants mesos pot durar un procés com aquest?
Entres tres mesos i un any.
5. Quina és la quantitat de matèria primera que utilitzeu mensualment?
Al voltant d’unes trenta tones al mes.
6. Quina és la quantitat de residus que produeix l’empresa mensualment? Aquests
residus com son processats?
Al voltant d’uns 150 kg. al dia. Se’n van a un abocador industrial.
7. Quin és el tipus de manteniment que té la maquinària?
Tenim un manteniment preventiu cada 400 hores es controla uns paràmetres i es verifica.
Quan s’espatlla alguna màquina s’arregla. Treballem 24 hores al dia, ja que les maquines
treballen a una temperatura constant d’us 200ºC.
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8. Actualment, treballen en algun projecte important amb empreses estrangeres?
En aquest moment tenim varis projectes. En els cotxes d’alta gama, s’està incorporant un
sistema de massatge al seients. A l’esquena hi ha tot un equip per fer massatges. El
projecte és noruec i té fabriques a tot Europa. Nosaltres estem fent una peça per al equip
dels seients del conductor. La peça està connectada a una bomba que es va inflant i
desinflant per donar massatges. És una peça difícil ja que és molt prima i complexa. La
peça ja està homologada i està en procés de fabricació per a la Volvo. En gener
començarem a entregar peces en sèrie
Un altre projecte per a la Volkswagen, el qual vol equipar uns calefactors a les furgonetes
dels països nòrdics. A més de funcionar elèctricament, el gasoil cremat, l’enviarà dins per
calentar. Amb un temporitzador per a que quan s’encengui el cotxe ja estigui calent.
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9.2 Plànols
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