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RESUM  

El següent treball tracta del disseny d’una màquina capaç de realitzar 

cordons de soldadura de manera robotitzada per tal d’aconseguir una 

soldadura polida, precisa i automatitzada. 

L’objectiu del projecte és aconseguir una màquina capaç de realitzar 

múltiples funcions de soldadura competint amb un valor econòmic molt 

inferior al d’un braç de soldadura robotitzat antropomòrfic.  

 

 

RESUMEN 

El siguiente trabajo trata del diseño de una máquina capaz de realizar 

cordones de soldadura de manera robotizada para conseguir una soldadura 

pulida, precisa y automatizada. 

El objetivo del proyecto es conseguir una máquina capaz de realizar 

múltiples funciones de soldadura compitiendo con un valor económico muy 

inferior al de un brazo de soldadura robotizado antropomórfico. 

 

 

ABSTRACT 

The following work is to design of a machine able to perform weld seams 

so robotic welding to achieve, accurate and automated. 

The project's objective is to achieve a machine capable of performing 

multiple functions welding competing with much lower economic value of 

an anthropomorphic robotic welding arm.   
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 
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1.1. MOTIVACIÓ 

 

La idea principal del projecte va sorgir dins l’empresa on treballo 

actualment. Una empresa dedicada a 3 sectors diferenciats: Soldadura, 

mecanització i muntatge. 

El fet de treballar dia a dia al costat d’un ofici tant industrial i alhora 

artesanal com és la soldadura m’havia plantejat el problema múltiples 

vegades de com oferir un augment de productivitat i qualitat d’acabats d’una 

peça fabricada a un client quan aquesta passa per diferents mans i 

processos.  

És aquí on sorgeix la oportunitat i la il·lusió d’endinsar-me en aquest món i, 

sobretot, posar en pràctica els recursos adquirits al llarg d’aquests 4 anys a 

l’escola industrial per optimitzar la producció de soldadura a baix cost. 

Actualment en aquesta empresa estic dissenyant peces per maquinària i 

realitzant la programació de les trajectòries per als centres de mecanitzat a 

través d’un programa de CAD-CAM. Al llarg de cada jornal estic descobrint 

constantment la simplicitat i versatilitat que ofereix la maquinària per 

mecanització com son torns i fresadores a partir del sistema de treball basat 

en el control numèric CNC.  

El factor clau de l’èxit en la mecanització és la repetibilitat en termes de 

qualitat de cada peça fabricada a través d’un sistema control numèric.  

Aleshores, valorant com implementar una màquina econòmica i senzilla, 

decideixo modelitzar una màquina adaptada de soldadura automàtica que 

treballi a través d’un sistema de control numèric CNC.  

Aquest sistema de treball permetrà obtenir una repetibilitat i afinitat 

d’ajustament de velocitats i distàncies de cada trajectòria que millorarà 

exponencialment la fabricació respecte la tradicional soldadura artesanal. 

Al dissenyar una màquina basada en sistema CNC, tindrà l’avantatge de 

poder esser programada a través d’un sistema de CAD-CAM, que ens 

permetrà ajustar velocitats de treball constants o variables i realitzar 

geometries corbes de qualsevol tipus de complexitat. 
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1.2. OBJECTIU 

 

La missió principal d’aquest projecte és modelitzar una màquina per dur a 

terme un procés de soldadura automatitzat, per tal de reduir temps de 

fabricació, costos de personal i optimització dels acabats, tant en qualitat 

com en repetibilitat.  

El que s’ha buscat en aquest projecte és facilitar a la petita indústria l’accés 

al món de la soldadura automatitzada, fent més competitives les empreses 

del sector que lluiten dia a dia contra les grans multinacionals que treballen 

amb robotitzacions d’alta complexitat i rendibilitat. 

El present projecte té per objectiu modelitzar un dispositiu de soldadura 

controlat per un sistema de control numèric computeritzat (CNC).  

Aleshores aquest model comptarà amb el disseny mecànic, el qual s’ha 

dibuixat a partir d’un programa de disseny CAD, i posteriorment se’n ha 

realitzat la implementació electrònica per tal de que la màquina treballi 

sincronitzada amb un ordinador CNC. 

L’elevat cost que suposa la implementació i control total d’una estació de 

soldadura automatitzada com la que es modelitzarà, s’ha decidit per oferir 

una alternativa també vàlida i completament adaptable al sistema CNC del 

model, el quan se’n parlarà a l’apartat 1.4, consideracions prèvies. 

 

Els objectius fonamentals del projecte són els següents: 

 

 Dispositiu de baix cost 

És la regla nº1. Es tracta de dissenyar un dispositiu amb el compromís de 

mínim cost. S’ha buscat reduir al mínim els costos de fabricació per tal de 

crear una màquina abastable a qualsevol petita i mitjana empresa i amb la 

adaptabilitat de qualsevol màquina de soldadura que pugui tenir cada usuari 

al seu taller.  

Recordem que l’objectiu és dissenyar una màquina econòmicament 

accessible a tothom, de manera que en funció del poder adquisitiu de cada 

usuari, els recursos de treball milloraran proporcionalment. 
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 Ús de plataformes lliures  

Un dels pilars per reduir costos pot ser l’ús de plataformes lliures que ens 

permetin implementar l’electrònica sobre la mecànica a través de software 

gratuït. Aquest programes normalment són de pagament, però gràcies a 

col·lectius i organitzacions obertes existeixen múltiples solucions gratuïtes 

per al CNC adaptables a qualsevol Interface.  

 

 Disseny de l’estació de soldadura en 3D 

Per realitzar aquesta tasca s’ha utilitzat el software de disseny Solidworks 

2015 versió estudiant.  

Actualment en el món de l’enginyeria és essencial disposar d’un programa 

de disseny CAD per a dibuixar, modelar i simular projectes d’aquest tipus. 

Actualment s’ha arribat a una complexitat de modelatge que és inconcebible 

realitzar un projecte sense abans partir d’un disseny 3D.  

Amb l’avenç de la tecnologia, les simulacions i paràmetres de disseny han 

jugat un paper molt important a l’evolució tecnològica i del càlcul, i és per 

això que considero pràcticament indispensable disposar d’un software de 

CAD a una empresa amb intenció de creixement. 

Dissenyar aquesta estació amb software CAD penso que forma part també 

d’un estalvi econòmic ja que els problemes de geometries o interferències 

s’han detectat a les simulacions, i han permès les modificacions abans de 

qualsevol fabricació o adquisició. 

 

 Fabricació ràpida i econòmica 

Tal i com s’esmenta més endavant, s’ha partit del disseny amb perfileria d’alumini 

i rodaments del sistema V-Slot.  

Aquest sistema facilita molt el disseny i s’utilitza molt en el món de la fabricació 

de maquinaria automatitzada tant electrònica com pneumàtica gràcies a la seva 

simplicitat de muntatge i ajustament cinemàtic en relació amb el seu cost.  

També s’ha fixat l’objectiu de fabricar el màxim d’elements basats en planxa 

tallada amb làser per evitant la fabricació d’elements mecanitzats.  

El fet de buscar un disseny així suposa la possible fabricació-muntatge a l’abast de 

qualsevol persona, de manera que disposar de màquines per mecanitzar no sigui 

un requisit. Partir de planxa làser i elements comercials, suposarà l’obertura de 

mercat, cap a usuaris que no disposin de cap taller especialitzat. 
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 Implementació del sistema CNC i el seu control 
 

La implementació i programació es realitza a partir del software de CAD-CAM 

(Computer-Aided Design - Computer Assisted Machining) que ens permet 

realitzar trajectòries de màquina i simulacions reals de les trajectòries de 

mecanització-soldadura que realitzarem sobre la peça.  

 

Aquest mateix software CAM ens permet post processar les trajectòries al 

llenguatge de codi CNC ISO. Aquest llenguatge és el que la nostra plataforma 

anomenada “Interface” interpretarà i executarà donant el sentit de gir i rotació 

als motors per tal d’aconseguir els moviments lineals o rotatoris desitjats.  
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1.3. ESTUDI 

El treball que presento en aquesta memòria parteix del disseny i 

implementació d’un nou sistema de soldadura per control numèric basat en 

5 eixos fins ara no utilitzat que situarem en el mercat industrial com a 

màquina econòmica d’optimització d’un procés de soldadura automatitzat. 

 

 

En el present estudi es desenvoluparà amb les següents parts: 

 

 Valoracions prèvies 

 Estructura dels procediments de treball 

 Part mecànica 

 Part electrònica 

 Requisits de funcionament 

 Valoració qualitativa i econòmica 

 Conclusions 
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1.4. ESTAT DE L’ART 

  

La soldadura és un procés de fixació a on es realitza la unió de dues o més peces 

d'un material, (generalment metalls o termoplàstics), usualment aconseguit a 

través de la coalescència (fusió), en la qual les peces són soldades mitjançant la 

fusió.  

Es pot afegir un material d'aportació (metall o plàstic), que, en fondre, forma un 

bassal de material fos entre les peces a soldar (el bany de soldadura) i al refredar-

se, es converteix en una unió fixa la qual s'anomena cordó.  

 

De vegades s'utilitza conjuntament pressió i calor, o només pressió per si mateixa, 

per produir la soldadura. Això està en contrast amb la soldadura tova (en anglès 

Soldering) i la soldadura forta (en anglès Brazing), que impliquen la fosa d'un 

material de baix punt de fusió entre peces de treball per formar un enllaç entre 

ells, sense fondre les peces de treball. 

 

Moltes fonts d'energia diferents poden ser usades per a la soldadura, incloent una 

flama de gas, un arc elèctric, un làser, un raig d'electrons, processos de fricció o 

ultrasò.  

L'energia necessària per formar la unió entre dues peces de metall generalment 

prové d'un arc elèctric. L'energia per soldadures de fusió o termoplàstics 

generalment prové del contacte directe amb una eina o un gas calent. 

 

La soldadura amb freqüència es realitza en un ambient industrial, però pot 

realitzar-se en molts llocs diferents, incloent l'aire lliure, sota l'aigua i en l'espai. 

Independentment de la localització, però, la soldadura segueix sent perillosa, i 

s'han de prendre precaucions per evitar cremades, descàrrega elèctrica, fums 

verinosos, i la sobreexposició a la llum ultraviolada. 

 

Fins al final del segle XIX, l'únic procés de soldadura era la soldadura de farga, 

que els ferrers han fet servir per segles per ajuntar metalls escalfant i colpejant.  
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La soldadura per arc i la soldadura a gas estaven entre els primers processos a 

desenvolupar-se en aquest mateix segle, seguint-los, poc després, la soldadura 

per resistència i soldadura elèctrica.  

La tecnologia de la soldadura va avançar ràpidament durant el principi del segle 

XX mentre que la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial van 

conduir la demanda de mètodes d'unió fiables i barats.  

Després de les guerres, van ser desenvolupades diverses tècniques modernes de 

soldadura, incloent mètodes manuals com la “soldadura manual de metall per 

arc”, convertit en un dels més populars mètodes de soldadura. També processos 

semiautomàtics i automàtics com ara Soldadura GMAW, soldadura d'arc 

submergit, soldadura d'arc amb nucli de fundent i soldadura per electroescòria.  

Els progressos van continuar amb la invenció de la soldadura per raig làser i la 

soldadura amb raig d'electrons a mitjan segle XX.  

 

Avui en dia, la ciència continua avançant. La soldadura robotitzada està arribant 

a ser corrent en les instal·lacions industrials, i els investigadors continuen 

desenvolupant nous mètodes de soldadura i guanyant major comprensió de la 

qualitat i les propietats de la soldadura. 

 

 

Fig.1: Soldadura robotitzada 

 

Es diu que la soldadura és “un sistema” perquè intervenen els elements propis 

d'aquest, és a dir, les anomenades “5M”: mà d'obra, materials, màquines, medi 

ambient i mitjans escrits (procediments).  
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La unió satisfactòria implica que ha de passar les proves mecàniques (tensió i 

duplicitat).  

Les tècniques són els diferents processos (SMAW, SAW, GTAW, etc.) utilitzats 

per a la situació més convenient i favorable, el que fa que sigui el més econòmic, 

sense deixar de banda la seguretat. 

 

Aquesta evolució és pròpia i només a l’abast de les grans empreses poderoses.  

Actualment la soldadura és un mètode que ha evolucionat molt però als tallers i 

petites empreses no deixa de ser un ofici molt artesanal. 

Si alguna cosa pot diferenciar una empresa de tamany reduït que es dediqui a la 

soldadura respecte una multinacional de qualsevol nivell és que aquesta és capaç 

de treballar amb sistemes de soldadura automatitzats que permeten treballar dia 

a dia les 24h produint infinites unitats sense perdre la qualitat i precisió dels 

acabats. 

Aleshores el problema amb el que es troben els tallers soldadors és que per 

a realitzar la mateixa tasca és impossible arribar a aquests nivells de 

producció degut a que el treball és manual i el realitzen operaris 

especialitzats en el sector que treballen un màxim de 8-10h al dia.  

Aquest fet desfavoreix notablement l’empresa petita en els següents 

aspectes: 

1- Producció més lenta. 

2- Preu de la ma d’obra especialitzada superior al peó ras. 

3- Poca repetibilitat del procés que involucra diferències entre peces. 

4- Acabats artesanals molt inferiors al procés automatitzat degut a 

treballar amb paràmetres constants. 

 

El que es pretén és competir amb els anomenats robots de soldadura dels què 

disposa qualsevol empresa amb un poder adquisitiu notable.  

Aquests robots són braços mecanitzats molt robustos capaços d’accedir a qualsevol 

punt de l’espai amb una precisió i velocitat incomparables amb qualsevol braç 

humà, diferenciant molt clarament la soldadura automatitzada de la soldadura 

manual artesanal.   
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CAPÍTOL 2: 

METODOLOGIA  
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2.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

Abans de començar amb el disseny mecànic i procediments de treball, cal 

argumentar la utilització del programari. 

El sistema CAD-CAM és un sistema molt eficient i molt productiu que al llarg del 

temps s’ha tornat essencial per a qualsevol taller que es dediqui o tingui alguna 

secció basada en la mecanització.  

Però disposa d’un únic inconvenient: El preu. 

Existeixen molt tipus de software de CAD i també de CAM. Existeixen junts, i també 

separats. Tots ells preparats per a fabricar geometries més o menys complicades 

en funció de quina és la màquina a treballar i la capacitat de control del CAM.  

En el món de la soldadura robotitzada per braç antropomòrfic, existeixen diferents 

softwares específics de soldadura, però tots ells, subministrats per el mateix 

fabricant del robot.  

Mastercam és el software d’assistència al mecanitzat més utilitzat de la indústria. 

És interessant comentar que és un software modular. Disposa de diferents mòduls 

adaptats a cada tipus de treball. A nosaltres ens interessen concretament dos 

mòduls anomenats: 

 Robot Studio – Mòdul creat per sincronitzar i simular tot el conjunt 

d’elements d’estació robotitzada amb 1 o més robots, interactuant amb 

altres màquines de soldadura, mecanització o tall. 

 

 RobotMaster – Eina essencial creada per calcular i simular les trajectòries 

de mecanització, soldadura, tall plasma, a partir d’un robot antropomòrfic, 

de x3 eixos, o bé d’un robot x5 eixos com el que s’ha desenvolupat en 

aquest projecte. 

Aquest és el programa ideal per a treballar amb la estació dissenyada, ja que 

ofereix de manera complexa totes les opcions i paràmetres específics de soldadura.  

El cost aproximat de tot el pack de software se situa a l’entorn dels 15.000€, de 

manera que només està a l’abast d’empreses que es dediquen a la mecanització o 

tall i disposin prèviament de Mastercam.  

Cal esmentar que per a la realització d’aquest projecte s’ha intentat per tots els 

mitjans d’aconseguir una llicència de prova de RobotMaster, però el fabricant de 

software Mastercam només facilita llicències de demostració del programa bàsic 

de mecanització Mastercam X9.  
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Com que no tots els tallers de mecanització disposen del programa Mastercam, i 

molt menys Robotmaster, s’acceptarà qualsevol programari de trajectòries CAM 

de x5 eixos. Com a norma general, qualsevol software de CAM disposa de creació 

de màquina pròpia, així que partint del disseny CAD que farem de l’estació de 

soldadura, es podrà adaptar al software que s’utilitzi a cada taller. 

Partint de que l’objectiu realment és obtenir les trajectòries de màquina i no el 

programa bo i fet, s’obtindrà el programa amb codificació de control numèric CNC 

com si fos una estructura de fresadora de x5 eixos. A partir d’aquest programa 

s’editarà les línies adaptant les modificacions necessàries per al bon funcionament 

i activació correcta de la pistola de soldadura.  

La edició del programa CNC es troba a l’abast de qualsevol operari amb nocions 

de programació de control numèric, de manera que al treballar sense eines ni 

rotacions de mandrí, resultarà més senzill que realitzar un programa de 

mecanització d’una fresadora. 

A l’empresa on treballo actualment, s’utilitza el software de programació CAM 

anomenat HSMWorks, fabricant del qual és Autodesk. Aquest programa treballa 

enllaçat amb Solidworks 2015, de manera que quan es realitza algun canvi en el 

disseny de la peça a mecanitzar, HSMWorks en regenera automàticament la nova 

trajectòria. 

Així doncs, en aquest projecte no s’especificarà a fons l’apartat de programació, 

de manera que cada taller o usuari utilitzarà el software de CAM que disposi o 

prefereixi adquirir. 

El següent apartat, especificarà els procediments a seguir, el qual personalment, 

he escollit el programa Solidworks amb l’extensió HSMWorks. 
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2.2. ESTRUCTURA DE PROCEDIMENTS 

 

Abans de començar amb el disseny mecànic s’ha establert el mètode 

alternatiu de treball per determinar quins seran els processos a seguir per 

modular a la màquina les trajectòries i velocitats desitjades amb els 

softwares de programació esmentats a l’apartat 2.1 Consideracions prèvies. 

 

1. Dibuix CAD del subconjunt a soldar com a una sola peça 

2. Estudi i designació de trajectòries i velocitats amb CAM 

3. Simulació virtual 

4. Post-processament del programa amb codificació ISO-CNC 

5. Execució programa prova 

6. Execució del programa CNC a la màquina 

 

 

Fig.2: Esquema de mètode de treball del model   

CAD
Solidworks

CAM
Solidworks+HSMWorks

Simulació
Solidworks+HSMWorks

Interface
Mach3

Màquina 
CNC
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Seguidament es detalla procés a procés com es desenvolupa: 

 

1 - Dibuix CAD del subconjunt 

 

El primer procediment que es realitza per a realitzar una soldadura és crear 

el disseny 3D del conjunt a soldar. Es dibuixa en format 3D tot el subconjunt 

amb les cotes i dimensions desitjades per tal de ajustar cada part a la seva 

posició.  

 

El programa utilitzat és SOLIDWORKS 2015. 

 

Fig.3: Vista de disseny del programa CAD Solidworks 2015, versió estudiant.  

 

 

Un cop tenim el dibuix creat i verificat, procedim a l’execució del mòdul de CAM 

per començar a fer l’estudi de trajectòries que situaran el cordó de soldadura 

sobre l’ensamblatge. 
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2 – Estudi i designació de trajectòries i velocitats amb CAM. 

 

Aquesta part és una de les més importants degut a que és la part on es 

designa tot el que està relacionat amb el procés.  

Determinar les trajectòries serà relativament senzill. Es defineix exactament 

on aplicarem, a quina distància i com traçarem el cordó de soldadura.  

Seleccionarem també quin angle de treball es desplaçarà la pistola de 

soldadura en soldar el material.  

La segona part i la més rellevant d’aquest procés és l’ajustament de 

paràmetres i velocitats de recorregut. Les velocitats d’avançament i 

distància de posicionament són les que determinen el bon acabat visual i la 

qualitat de adhesió dels materials. 

 

 

Fig.4: HSMWorks: Trajectòries al voltant dels contorns seleccionats (línia blava). 

 

3 - Simulació virtual. 

 

Un cop establerts tots els paràmetres procedirem a la simulació virtual dins 

el mateix software CAM. Aquí podrem verificar que les configuracions són 

correctes i no tenim cap col·lisió o desconfiguració en el procés. 
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4 - Post-processament del programa amb codificació ISO-

CNC. 

 

Un cop està revisat que tot és correcte a la simulació final, només queda 

post-processar i executar el programa dins la màquina. Per obtenir la 

codificació CNC es selecciona “Post-process” i s’imprimeix el programa en 

codificació CNC. 

El que succeeix en aquest procés és que totes les trajectòries que s’han 

determinat sobre el dibuix 3D es formaten en codi CNC perquè puguin esser 

interpretades per el software CNC de la màquina. 

 

En cas de realitzar aquesta part amb el programa alternatiu HSMWorks, serà 

obligatori modificar el programa manualment per introduir les accions 

d’accionar i aturar la pistola en el moment adequat. Aquesta tasca serà 

senzilla i a l’abast de qualsevol persona amb nocions de programació CNC. 

Gràcies a la simplicitat d’eina com és la pistola de soldadura, no s’efectuarà 

canvis d’eina ni velocitats de gir del mandrí.   

Si es realitza amb el programa oficial Robotmaster, el programa serà el 

definitiu, llest per a introduir-lo dins l’interface de Mach3. 

 

 

Fig.5:  Obtenció del codi CNC vist amb el programa HSMWorks Edit v6.   
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5 - Execució del programa prova 

 

Abans de realitzar el procés de soldadura sobre la peça s’executarà el 

programa en buit per tal d’assegurar no hi hagi hagut cap error de 

programació o post-processament en els passos anteriors. 

S’executarà amb el mòdul “bloc a bloc” disponible a l’interface de Mach3 que 

ens permetrà tenir el control de cada moviment en què nosaltres 

controlarem quan la màquina pot avançar i seguir treballant.  

 

6 - Execució del programa definitiu CNC a la màquina 

 

Un cop verificat que el programa prova és correcte, només falta executar el 

programa amb el subconjunt disposat dins la màquina per realitzar la tasca 

de soldadura.  

Aquesta és la fase final i experimental. Es realitza el procés de soldadura i 

es comprova que els paràmetres donats són correctes.  

En cas de haver de realitzar algun ajustament paramètric, s’haurà de tornar 

a passar al pas 2 per corregir-ho i procedir de nou al programa final. 

 

 

Fig.6: Exemple de simulació amb HSMWorks  
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CAPÍTOL 3:     

DISSENY I 

COMPONENTS 
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3.1. DISSENY MECÀNIC  

El disseny mecànic del model que s’ha creat ha estat inspirat en l’estructura 

bàsica les fresadores CNC. S’ha seguit aquest model degut a la simplicitat i 

semblança que presenta el model d’eixos del sistema cartesià X, Y i Z.  

El nombre d’eixos d’una màquina és el determinant de les possibilitats de 

moviment que ofereix el model.  

Per el model dissenyat, s’ha escollit treballar amb 5 eixos, per tal de poder 

oferir les màximes possibilitats de moviment. A qualsevol angle i direcció 

per poder accedir al racons més ajustats i poder definir les trajectòries 

desitjades sense limitacions.  

 

 

Eixos X, Y i Z:   

Tal i com hem esmentat anteriorment, aquests eixos són els que fan 

referència al sistema cartesià. Ens oferiran el moviment longitudinal, 

transversal, vertical i oblic, el qual aquest últim s’aconseguirà amb la 

combinació dels dos primers.  

Els eixos X i Y estan situats sobre el mateix pla i son els encarregats de 

desplaçar el conjunt “capçal de soldadura” sobre la peça.  

El desplaçament longitudinal va a càrrec de l’eix X, i el desplaçament 

transversal a través de l’eix Y. 

L’eix Z és l’encarregat de desplaçar verticalment sobre el pla XY el conjunt 

“capçal de soldadura” per profunditzar la trajectòria vertical de la pistola de 

soldadura.  

 

Fig.7: Esquema eixos cartesians X, Y i Z  
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Capçal de soldadura. Eixos A i B: 

Aquesta part composta per els eixos A i B actua com a sistema giratori 

angular. Aquest sistema és aplicat contigu a la part inferior de l’eix Z 

constituint l’anomenat “capçal de soldadura”. 

 

La funció d’aquest sistema és controlar l’angle amb què treballarà la pistola 

de soldadura i alhora rotar per seguir una trajectòria contínua al llarg de la 

peça evitant col·lisió amb qualsevol element del conjunt.  

Les rotacions es realitzen a l’entorn de l’eix Z en el cas de l’eix A i a 

continuació, disposat de manera perpendicular, l’eix de rotació B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: Esquema de direccions dels eixos Z , A, B 

  

Z

z 

A
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3.2. PART ESTRUCTURAL 

 

Primerament, el disseny principal de la base va ser seguir l’estructura de 

fresadora de pòrtic CNC:  

 

Fig.9: Disseny primari d’estructura fresadora pòrtic  

 

Aquest model es basava en un pòrtic alçat per 

dues planxes paral·leles que es desplaçava al 

llarg del eix X.  

El material de la base es va dissenyar amb la 

combinació de planxa i perfileria d’alumini.  

El model lliscava a través d’un mecanisme de 

translació anomenat V-Slot basat en coixinets 

desplaçant-se al llarg de tot el ranurat del perfil 

d’alumini. (veure següent apartat) 

Fig.10: Vista detall del pòrtic  

 

Degut a que el disseny general de la màquina s’havia plantejat com a molt 

lleuger, es va decidir de canviar completament aquests sistema i plantejar-

lo de nou per elaborar un disseny més robust, però amb la mateixa 

lleugeresa. El funcionament d’aquest model era perfectament vàlid per el 

plantejament principal però tenia una limitació:   

La robustesa depenia directament del gruix de les plaques, fet que encaria 

el producte i alhora, incrementava molt el pes del conjunt.  
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Una altra limitació que presentava aquest disseny era que les dimensions 

del subconjunt que es volgués soldar havia d’encaixar dins el marc que 

composava la base. El problema era les planxes paral·leles que suporten 

l’eix Y i Z es desplaçaven al llarg de l’eix X i no era possible situar-hi material 

excedint aquests límits. Tanmateix, en funció del moviment que realitzés 

l’eix Z amb els rotatoris A i B es podria produir una col·lisió amb la planxa 

vertical, fet que ens limitava moviments i espai de treball. 

Aquest tipus de base estructural s’ha utilitzat sempre en les fresadores de 

pòrtic senzilles. Es dissenyen amb el recorregut de l’eix Z més curt per tal 

de donar rigidesa al conjunt i evitar la flexió del mandrí. Però en aquest cas 

els objectius de treball són uns altres completament diferents i no és 

necessari un disseny tant robust i rígid com una fresadora.  

Justament en un procés de soldadura el contacte amb la peça és elèctric i 

de fusió de material, així que s’abandona parcialment el model d’estructura 

de fresadora i es passa a un nou disseny. 

 

 

Fig.11:  Model robust de fresadora amb guies de patins . Esquerra: Distància treball 

pistola de soldadura 
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Partint de la rigidesa requerida, es va fer aquesta nova proposta: 

Per millorar l’espai de treball i realitzar una base més plurifuncional es va 

decidir elevar i unir el pla de recorregut de l’eix X amb l’eix Y de manera que 

aquests dos eixos es desplacessin per sobre de la peça a mecanitzar.  

 

 

Fig.12: Vista general de l’estructura  

 
 

Amb aquesta operació, es va afegir uns suports verticals als laterals de perfil 

d’alumini bàsic.  

Aquest model presenta una versatilitat de treball que el model anterior de 

pòrtic no té:  Cada usuari pot regular l’altura de treball del conjunt només 

substituint les potes d’alumini per unes de llargada desitjada.  

També es pot regular el recorregut de l’eix Z de la mateixa manera però 

sempre substituint-lo per perfileria d’alumini V-Slot de la mateixa secció i 

recol·locant els sensors final de carrera al lloc corresponent.  
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3.3. PERFIL V-SLOT 

 

El sistema V-Slot és molt conegut pel sector de la impressió 3D, CNC gravadores, 

robòtica i altres màquines automatitzades. 

És un sistema modular basat en perfileria d’alumini. Material 6063-T6. 

L’objectiu és facilitar el muntatge i disseny d’estructures mecàniques lleugeres 

amb una precisió i robustesa més que acceptables, a un preu molt econòmic. 

 

L’alumini de V-Slot és perfil extruït, 

específicament dissenyat per la construcció 

de blocs mecànics amb elements lliscants 

a partir de la ranura central en forma de V. 

Aquesta ranura, present als quatres 

costats del perfil, permet el lliscament suau 

i precís en un sistema de guiat lineal. 

 

Fig.13 – Diferents tipus de perfil V -Slot 

La simplicitat mecànica que ofereix V-Slot en relació al seu preu permet el disseny 

d’una màquina específica i complexa que adaptable a tots els camps a un preu 

molt econòmic.   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fig. 14 – Conjunt d’elements V-Slot   
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El sistema de transmissió és molt senzill. Consta d’un subconjunt format per:  

 

 x2 Coixinets Ø16xØ5x5mm 

 x2 Volanderes Ø10xØ5x1mm 

 x1 Anell exterior - Material: Derlin negre 

 x1 femella auto blocant M5 

 x1 Cargol M5x16mm 

Fig.15 – Vista explosionada del conjunt  

 

Es basa en un bloc de coixinets que encaixen perfectament amb la guia V del perfil 

d’alumini. Aquest coixinet es subjecta a la placa mòbil del conjunt i s’ajusta a 

l’interior de la ranura per pressió juntament amb els altres 4 (o més) coixinets. 

 

 

Fig.16 – Diferents vistes d’un sistema de guiatge V-Slot 

 

El que ens ofereix aquest sistema és l’estalvi de molta peça mecanitzada. 

Qualsevol procés de mecanització, ja sigui tornejat o fresat, no és econòmic degut 

a que aquest tipus de maquinària és modular i requereix d’una preparació prèvia i 

unes eines a utilitzar. Amb tot això suposa: hores i eines de treball i per tant, 

encariment del producte. 

És la raó pel qual aquest ha estat el sistema escollit i s’ha pensat que amb 

aquest sistema economitzaríem la màquina i simplificaríem la fabricació 

notablement, complint amb els objectius estipulats previs al disseny.    
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3.4. PLAQUES D’UNIÓ 

 

El sistema V-Slot es composa de perfil d’alumini – rodaments – plaques suport. 

Aquestes plaques suport es venen bones i fetes, però són de dimensions 

estàndards. En el nostre cas, s’ha preferit realitzar un disseny a mida i sol·licitar-

ne el pressupost a una empresa de tall làser. 

 

Fig.17:  Plaques i perfils V-Slot ensamblat 

 

Per fer més econòmica la comanda de planxa, s’ha dissenyat totes les plaques 

amb el mateix gruix (6mm) ja que així el servei de làser realitza el tall partint 

d’una mateixa placa i abarateix els costos de tall notablement.  

 

 

Fig.18:  A l’esquerra, plaques amb motor eix X. A la dreta, plaques eix Y i Z.  
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El conjunt eix X compta amb 4 plaques, de dos tipus diferents, una de cada als 
laterals de l’estructura.  

 

El tipus 1 són les plaques interiors. Construcció simple que compta amb 4 forats 

als extrems per unir i subjectar concèntricament la placa 2 a partir d’uns 

espàrrecs roscats amb femelles. El centre de la placa compta també amb 6 forats 

que s’utilitzaran per roscar-hi el suport angular que subjectarà el perfil V-Slot de 

l’eix Y. 

 

El tipus 2 són les plaques exteriors. Aquesta placa és simètrica a la placa 1 i 

compta amb una extensió formada per 4 ranures on hi situem el motor, de 

manera ajustable verticalment per carregar o cedir tensió a la corretja. 

També disposa una matriu de ranures on s’hi collarà 4 coixinets amb un gruix de 

9mm per allargar el coixinet fins al centre de la ranura del perfil. 

 

 

 

Fig.19 – Sistema de translació de l’eix longitudinal X.  

 

  

1 

2 
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El conjunt eix Y i Z compta amb 2 plaques, de dos tipus diferents, una a 

cada costat del perfil. Ambdues plaques segueixen la línia de disseny de les 

plaques de l’eix X: 

 

El tipus 1 és la placa de l’eix Y. 

Conté els coixinets amb els gruixos i el 

motor amb forats ranurats per donar tensió 

a la corretja. Aquesta placa és el suport que 

permet desplaçar el conjunt de manera 

transversal al llarg de l’eix Y.  

Als extrems, igual que les plaques de l’eix 

X, disposa de forats per tal d’unir la placa 1 

amb la 2 i formar el bloc lliscant. 

 

Fig.20 – Placa suport eix transversal Y.  

 

 

El tipus 2 és la placa de l’eix Z.  

Aquesta conté els coixinets gruix i el motor 

per formar el bloc lliscant vertical de l’eix Z, 

que també es desplaçarà mitjançant el 

mecanisme corretja-politja.  

En aquest cas el motor queda situat al 

lateral per no col·lisionar i poder situar-se 

dins del bloc.  

 

Fig.21 – Placa suport eix transversal Z..  

 

Totes les plaques s’han dissenyat minimitzant el pes per tal de fer el conjunt 

més lleuger i carregar menys pes sobre l’estructura d’alumini. 
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El conjunt eix rotatori A és una placa individual molt simple.  

La funció d’aquest element és subjectar el motor de gir de l’eix A a la part 

inferior del perfil vertical de l’eix Z.  

És una placa de 90x40x6mm que compta amb un forat central per passar 

l’eix del motor, 4 forats més al seu voltant per subjectar-lo i dos forats més 

paral·lels al perfil per collar-hi el suport angular.  

 

 

Fig. 22 – Placa suport motor eix rotatori A   .  

 

 

El conjunt eix rotatori B és un suport mecanitzat. Així que no es descriurà 

en aquest apartat. 

Especificacions a l’apartat:   3.7 - Suport de soldadura 
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3.5. SISTEMA DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT 

 

La transmissió de moviment al llarg dels eixos X, Y i Z es pot plantejar amb  

múltiples sistemes de desplaçament, utilitzats en el món del CNC.  

Tots aquests sistemes parteixen de la transformació del moviment rotatori 

que ofereixen els motors elèctrics a moviment de translació lineal al llarg de 

les guies de cada eix.  

Els sistemes de transmissió més usats són els següents: 

 Transmissió per vi sens fi (fuset)  

 Transmissió per engranatge pinyó-cremallera 

 Transmissió per corretja 

 

Transmissió per vi sens fi: És el sistema més utilitzat a la indústria CNC.  

Aquest subconjunt el forma un eix roscat anomenat vi sens fi i un suport 

basat en una femella roscada adherida a l’element a desplaçar.  

El moviment angular és transmès pel motor a través de la vara roscada el 

qual a partir de la seva rotació, desplaça linealment el suport femella al llarg 

del seu ranurat. En funció del pas de rosca que ofereixi al conjunt s’obtenen 

velocitats de translació i forces angulars diferents. 

El suport femella pot ser de dos tipus diferents: Femella de boles o roscada. 

En el sector de la mecanització, on la precisió és un dels valors més 

importants, el sistema basat en la femella de boles és el més utilitzat. Aquest 

sistema es basa un rodament amb un circuit tancat de boles que estableixen 

en el contacte entre els dos elements. Ofereix al conjunt una precisió molt 

acurada, un coeficient de fricció realment baix i una rigidesa de translació 

excepcional.  

 

 

 

 

 

  

Fig.23: Exemples de femella de boles en un vi sens fi  
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Transmissió per engranatge pinyó-cremallera:  Aquest sistema és el menys 

utilitzat dels tres que s’han nombrat.  

A diferència del vi sens fi, aquí el motor és engranat a la part mòbil del conjunt.  

La cremallera és una guia dentada que es fixa a l’estructura i engravada es troba 

el pinyó, que funciona com un engranatge simple. Per engranar, els dos elements 

han de tenir el mateix pas circular i en conseqüència, el mateix mòdul.  

Aquest tipus de transmissió només el solen utilitzar fresadores de grans 

dimensions degut a que ofereix una gran rigidesa a la transmissió de força però el 

seu cost és elevat i la precisió depèn molt de la qualitat del producte. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fig.24: Transmissió engranatge pinyó – cremallera 

 

 

Fig.25: Fresadora amb guies pinyó - cremallera  
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Transmissió per corretja:  Aquest sistema és utilitzat amb màquines que 

requereixen de poca rigidesa com poden ser: Màquines de marcatge, de gravats, 

de fresat de polímers.  

És un mecanisme molt senzill que es basa en una politja dentada i una corretja 

de goma dentada amb el mateix pas disposada amb tensió contra la politja.  

A través del fregament, el motor engranat a la politja dentada genera la rotació 

per transmetre la força circumferencial en moviment lineal de translació al llarg 

del recorregut de la corretja.  

Aquest tipus de transmissió ofereix una bona precisió bastant acurada i el cost 

econòmic és molt inferior a la resta de mecanismes.  

 

Aquesta ha estat la opció escollida pel nostre model. 

La configuració que nosaltres hem utilitzat en el disseny és diferent de la figura 

XXX. El mecanisme de translació es configura molt semblant al de pinyó-

cremallera:  

La corretja s’ha subjectat amb excedent de tensió als extrems del perfil d’alumini 

V-Slot i s’ha fet passar per l’interior de la ranura del perfil. Aleshores, a partir del 

suport on hi consten el motor i els coixinets ranurats, s’ha fet passar la corretja a 

través d’ells dibuixant un circuit de tensió entre els elements. 

Aquest circuit transmetrà la força de rotació amb el rosament de la corretja contra 

la politja, el qual es donarà la tensió mitjançant la ranura d’ajustament del suport 

del motor.  

Una avantatge que ofereix aquests sistema és que en cas de col·lisió amb algun 

element, la corretja es desengravarà de la politja evitarà possibles desperfectes a 

l’estructura. 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

Fig.26: Mecanisme de corretja-politja a través de les guies V-Slot  
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La corretja que s’ha escollit és la anomenada: GT2.  

Aquesta corretja és estàndard, ofereix un pas de 2mm per dent i una amplada de 

6mm. Existeixen diferents tipus de corretges amb llargades i passos diferents, però 

per les dimensions de la nostra màquina i del ranurat del perfil V-Slot, s’ha escollit 

aquest model.  

 

 

Fig.27: Rotlle de corretja dentada GT2. A la dreta, configuració en mil·límetres. 

 

Juntament amb la corretja, també s’ha seleccionat la politja correlativa que anirà 

engranada amb l’eix dels motors X, Y i Z. El diàmetre de l’eix del motor és de 

5mm. S’ha buscat una politja comercial perforada a Ø5, amb Z=20 dents i amb 

un espàrrec per subjectar-se al eix del motor. 

 

Fig.28: Dimensions de la politja GT2, perforada a Ø5mm.  
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3.6. SUPORT DE SOLDADURA 

 

Abans de dissenyar com serà el suport de l’eix B que controla la torxa de 

soldadura s’ha estudiat quin model de torxa s’utilitzarà i com es subjectarà. 

 

3.7.1 - Torxa de soldadura 

 

Cal recalcar que per la selecció, s’ha decidit dissenyar model adaptat per realitzar 

per soldadura MIG / MAG.  

MIG / MAG: Soldadura per arc elèctric protegit amb gas.  

 

 

Fig.29: Exemples de torxes per a soldadura MIG / MAG.  

 

 

La diversitat de torxes per a soldadura MIG / MAG que ofereix actualment el mercat 

exigeix una especial atenció a les seves característiques tècniques, dimensions, 

components i requisits d’aplicació.  

En aquest tipus de soldadura s'utilitza un elèctrode consumible que s'alimenta a la 

torxa mitjançant diversos mecanismes, en funció de cada màquina de soldar. 

Per tant, l’elecció d'una torxa MIG / MAG és fonamental per a la qualitat de la 

pròpia soldadura i la productivitat de l'usuari, i pot ajudar-nos a reduir els costos 

operatius.  
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Abans de procedir a l’elecció, a continuació es descriuen els tipus de torxes 

MIG/MAG més habituals al mercat: 

 

 Torxes amb sistema refrigerat per aire 

Les pistoles refredades per aire usen aire ambient i gas protector per dissipar 

l'excés de calor. En aquestes torxes, el cable d'alimentació conté major quantitat 

de coure per impedir que la camisa del cable es fongui o es cremi. Per tant, les 

pistoles refredades per aire resulten més pesades i menys flexibles. No obstant 

això, són més senzilles i econòmiques, i solen estar disponibles amb capacitats 

nominals de 150-200 ampers. 

 

Fig.30: Pistola refrigeració per aire  

 Torxes amb sistema refrigerat per aigua 

Aquestes pistoles són més lleugeres i flexibles que les refredades per aire perquè 

el cable conté menys coure. No obstant això, requereixen de mànegues més 

lleugeres però gruixudes i un receptacle per a l'emmagatzematge i circulació de 

l'aigua, el que redueix la seva portabilitat. Poden adquirir-se dins d'un rang de fins 

a 600 ampers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31: Soldadura amb torxa refrigerada per aigua  
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 Torxes amb sistema d'empenta i arrossegament ("push-pull") 

Disponibles en dissenys refredats per aire i per aigua, són particularment útils per 

a la soldadura d'aliatges tous com ara alumini, acer de diàmetre petit, bronze al 

silici i filferros tubulars. També són una excel·lent opció quan hem de soldar a gran 

distància de la font d'alimentació, generalment, entre 5 i 10 metres, tot i que hi 

ha models que arriben als 15 metres. Això no sempre és ideal, però és un model 

realment útil quan es presenten problemes d'accessibilitat. 

Els sistemes per empenta i arrossegament compten amb un motor d'empenta a 

l'alimentador que funciona conjuntament amb un motor d'arrossegament en la 

torxa, el que permet l'alimentació de l'elèctrode a través del tub guia corresponent 

de manera eficaç i amb mínima resistència. Això no obstant, perquè aquests 

sistemes funcionin, l'alimentador i la pistola han de ser compatibles. Els fabricants 

ofereixen torxes per empenta i arrossegament dotades amb mànecs tipus coll de 

cigne o mànecs tipus pistola per satisfer les demandes de les aplicacions i les 

preferències del soldador. Aquest tipus de torxa és més adequat per la soldadura 

en producció.  

 

Fig.32:  Pistola amb sistema d’empenta i arrossegament   
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 Torxa amb sistema porta rodet ("spool") 

Aquestes torxes tendeixen a millorar l'alimentació de filferros tous en disposar una 

petita bobina de filferro, generalment de mig quilo de pes i 10 cm de diàmetre, en 

una torxa de tipus pistola. Ja que les torxes amb rodet només necessiten alimentar 

l'elèctrode poc abans d'entrar en contacte 

amb el punt de soldadura, eliminen 

problemes, com pot ser l’encallament del fil, 

creats en empènyer elèctrodes tous a través 

d'una pistola comuna. Aquest tipus de torxa 

és particularment útil en la soldadura 

d'alumini. Aquest sistema s’utilitza més per 

aplicacions de manteniment, reparació i 

inspecció, on la soldadura és ocasional i, 

generalment, es realitza a amperatges 

inferiors. 

Fig.33: Torxa amb geometria pistola i rodet  

 

 Torxa amb sistema extractor de fums 

Aquests models capturen el fum directament a la pistola i es connecten a un 

sistema extractor de fums al buit. Normalment funcionen fins a 400 ampers i 

disposen de funcions com ara el control regulable de l'extracció (que ofereix una 

excel·lent extracció de fums sense alterar el flux de gas protector), una càmera de 

buit reduïda (per a més facilitat de manipulació) i dissenys de colls perfeccionats 

per a un millor accés al punt de soldadura. Aquestes torxes proporcionen una 

defensa addicional a la salut contra els fums de soldadura, potencialment nocius, 

com ara els produïts en soldar certes varietats d'acers inoxidables i galvanitzats, 

així com durant l'ús de filferros i acers que contenen nivells alts de manganès. 

 

Fig.34: Torxa amb sistema extractor de fums  
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SELECCIÓ:   

La opció escollida és la torxa refrigerada per aigua. 

Tant la torxa refrigerada per aigua com la torxa refrigerada per aigua presenten 

un model lleuger, però amb cablejat robust. La pistola per aigua és un xic més 

pesada que la pistola per aire, però es descompensa amb que la pistola d’aire 

requereix d’una mànega amb molt més coure, i aleshores, més rígida. 

La pistola amb refrigeració per aigua presenta un cablejat més flexible, i alhora, 

ens permet treballar amb altes temperatures i corrents gràcies a una millor 

eficiència d’evacuació de la calor.  

És per això que s’ha escollit aquest model, ja que el cablejat ens oposarà menys 

resistència a la manipulació i flexió quan es desplacin els 5 eixos de la màquina.  

 

A partir de la decisió, el segon pas important és seleccionar la configuració de la 

pistola. Ja que existeixen molts models diferents (veure fig.XX), en funció de les 

necessitats o gustos de cada usuari.  

Per facilitar la programació i ajustament de CAM i de màquina, la pistola que s’ha 

seleccionat és amb angle de 0º, o dit d’una altra manera, pistola completament 

recta.  

 

 

Fig.35:  Pistola de soldadura recta refrigeració per aigua 

 

Aquest tipus de pistola és complicat de trobar al mercat degut a que té poca 

sortida. Aquesta geometria fa realment complicat soldar amb una bona posició i 

és per això que els fabricants opten per dissenyar models més aviat a 45º.  

Els principals fabricants d’aquest tipus de pistola són japonesos, i és complicat 

accedir a aquest producte a través de comerços nacionals. 
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Fig.36: Vista real d’una pistola de soldadura recta (refrig. per aire)  

 

Els fabricants mundials de torxes de soldadura disposen de models especialitzats 

per a la soldadura robotitzada. Però el problema és que tots aquests models estan 

adaptats per treballar amb un robot de braç antropomòrfic.  

Existeixen models robotitzats per rotar la pistola sense cargolar la mànega (fig.xx) 

o bé adaptacions de suports per utilitzar torxes amb qualsevol robot antropomòrfic 

no dissenyat específicament per soldadura.  

 

  

Fig.37:  Exemples de torxes complexes per a robots  
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3.7.2 - Disseny del suport de la pistola de soldadura 

 

Un cop seleccionada la pistola, s’ha passat al disseny del suport.  

Aquest suport ha de complir uns requisits:  

 Lleugeresa 

 Robustesa 

 Senzill per facilitar-ne la fabricació 

Al ser un suport que no es pot crear a partir de planxa de 6mm com les altres 

plaques, s’ha decidit de dissenyar una peça mecanitzada.  

El material utilitzat és Alumini 6063-T6. És un material que facilita molt la 

mecanització, fet que economitza notablement la fabricació, i també ens ofereix 

una lleugeresa i robustesa més que acceptables. 

 

 

Fig.38:  Vista del conjunt eixos Z, A i B.  
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S’ha dissenyat un conjunt format per 3 elements:  
 

 

Fig.39: Elements que formen l’eix de rotació B  

 

 Element 1:  Suport mecanitzat sòlid al l’eix del motor A. 

Aquest element, és un suport mecanitzat que és possible fabricar amb una 

fresadora, sense necessitat d’utilitzar control numèric. Una peça molt simple, la 

seva funció el qual és subjectar-se fermament amb l’eix del motor A. Amb dos 

forats roscats al lateral pel lateral per collar-hi l’element 2. 

 

 Element 2:  Placa 6mm d’enllaç, suport del motor eix B. 

La funció d’aquesta placa és la unió entre motor de l’eix rotatori B i l’element 1. 

 

 Element 3:  Suport mecanitzat enllaç de motor B i pistola de soldadura. 

Aquest element és mecanitzat. De disseny quadrat per a facilitar la fabricació de 

manera que pugui esser fresat sense control numèric com l’element 1. Aquest 

suport es subjectarà sòlid a l’eix del motor B per un perforat de Ø5mm. La part 

retallada, servirà per subjectar la pistola de soldadura per la mitja lluna, tal i 

com podem veure a la figura 39. 

CONSULTAR PLÀNOLS a l’annex. 

1 

2

 

3
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CAPÍTOL 4:  

ELECTRÒNICA 
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En aquest apartat es descriuen els elements que componen la part 

electrònica del control numèric CNC. 

 Interface 

 Controladora 

 Drivers 

 Sensors finals de carrera 

 Polsador d’emergència 

 Sensors de proximitat 

 

 

Fig.40: Esquemàtic de funcionament del model  
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4.1. INTERFACE CNC 

És el programa que estableix la connexió bidireccional entre màquina i ordinador. 

Aquest software s’encarregarà d’enviar tota la informació a la controladora per 

fer funcionar tota la màquina. Tanmateix, serà l’encarregat de mostrar la 

informació sobre l’estat de la màquina, situació dels eixos i gestionar els senyals 

que puguin enviar els sensors. 

Existeixen multitud de softwares que permeten operar màquines CNC, alguns 

més específics segons tipus de màquina com són, per exemple, softwares 

d’impressió 3D (slic3r), que alhora de regular els eixos, també regulen sensors 

de temperatura i de posició. Existeixen també programes específics per 

fresadores, que presenten una disposició molt intuïtiva per utilitzar aquests tipus 

de màquines.  

Específics per CNC de soldadura actualment no n’hi ha al mercat, però sí que 

existeixen softwares gratuïts que disposen d’una interface global o modulable per 

qualsevol màquina.  

Uns exemples poden ser: Mach3, Mach4 (en proves), Bobcad Cam (només per 3 

eixos), Planet CNC, Linux CNC, etc. 

 

La opció escollida ha estat Mach3.  

 

De tots els softwares de CNC que s’han 

nombrat, la única opció gratuïta 

actualment és Linux CNC, però un dels 

requisits per utilitzar-lo és que 

l’ordinador ha de ser Linux. Així que el 

seleccionarem com a opció alternativa i 

pràcticament obligada per als usuaris 

de sistema operatiu Linux. 

Fig.41: Pantalla principal de Mach3.  

Aquest software no és gratuït, però sí que és el més utilitzat mundialment degut 

a la seva facilitat de modulació i adaptació a totes les plaques controladores. 

El preu oficial que ofereix la casa distribuïdora Mach és de 175$ (154,33€). 

No és un preu exagerat, comptant que la llicència és il·limitada i que disposa 

d’una versió demostrativa per poder provar i validar que funciona amb la pròpia 

placa.  

Alguns models de placa però, regalen una llicència de software amb la adquisició.  



 Disseny d’una màquina de soldar automàtica 

 - 49 - 

4.2. CONTROLADORA CNC 

 

La controladora és un conjunt de dispositius electrònics soldats en una mateixa 

placa que s’encarreguen de transformar els senyals binaris que emet l’ordinador a 

través del software Mach3 en impulsos i corrents elèctrics. 

També treballarà de manera bidireccional per poder comunicar al software la 

informació que capten els sensors, polsadors d’emergència i posicionaments dels 

motors.  

 

Aquestes plaques poden ser de 3, 4, 5 o 6 eixos, depenent de la configuració de 

cada fabricant. Generalment es connecten a través del port RS-232 però les 

plaques més modernes incorporen connexionat USB. 

 

Existeixen múltiples plaques controladores al mercat.  

 Controladores “tot en un” 

 Controladores modulars 

 

Les controladores “tot en un” contenen tots els elements necessaris per a moure 

el motor en una mateixa placa. S’utilitzen per a estalviar espai i recursos i són 

molt pràctiques. El problema que tenen aquestes controladores és que no 

permeten l’opció de instal·lar components diferents o específics pel fet d’estar tot 

soldat i adaptat geomètricament a la mateixa placa.  

Les controladores modulars són controladores bàsiques que compleixen 

simplement la funció de transformar i interpretar els senyals. Els drivers, sensors 

i altres elements es connecten directament a la placa i són estàndards. És possible 

connectar-hi qualsevol tipus de motor amb el seu corresponent driver i les 

entrades dels sensors són bàsiques per qualsevol tipus de sensor.  

 

 

Per aquest projecte s’ha escollit una controladora modular.  

Concretament el model DDM6.V5.0, amb comunicació USB 2.0. 
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Model: DDCM6.V5.0 (versió 5.0) 

Fabricant:  FastenerCNC Co, LTD  

Inputs: 8 entrades per sensors, 1 entrada botó parada emergència i 1 entrada 

per sensor palpador d’eina, 2 entrades per control per comandament. 

Outputs: 6 eixos de sortida, 1 per accionar eina 

Dimensions de la placa:  96 x 62 x 20 mm . 

 

 

 Fig.42: Controladora DDCM6, Versió 5.0  

 

Aquesta controladora és un model força avançat, degut a que ja passen per la 5a 

versió. El connexionat amb l’ordinador es realitza a través del port USB 

directament i està perfectament adaptada per treballar amb el software interface 

Mach3. 

 

El fabricant recomana una sèrie de requisits mínims que són indispensables per al 

bon funcionament de la placa. Són els següents: 

CPU:  1 Ghz 

Memòria Ram: 512 Mb 

Memòria disc: 500Mb lliures 

Connexions:  USB 2.0 
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Aquesta placa al treballar amb USB en comptes de efectuar la comunicació a través 

dels ports RS-232 requereix una sèrie de configuracions prèvies al ordinador i al 

software.  

El fabricant, juntament amb la placa, facilita uns arxius necessaris per la 

configuració prèvia. Així com també la llicència i instal·lació del software mach3. 

El primer pas a realitzar abans de començar a configurar la placa al sistema 

operatiu és la instal·lació de Mach3. El fabricant facilita un arxiu .exe que ens 

permet instal·lar el software i registrar la llicència. 

A continuació és important instal·lar el plugin que permeti la detecció controlada 

de la placa al connectar-la a través d’un port USB. 

Un cop instal·lat el plugin, el primer cop que s’obre el Mach3 s’informa que s’ha 

detectat plugins nous els quals s’ha de seleccionar el que correspon a la placa: 

 

Fig.43: Configuracions prèvies a la obertura de Mach3 

 

Un cop seleccionat el plugin de la placa, verificarem que aquest s’hagi instal·lat 

correctament. Aquest pas és essencial per al bon funcionament d’aquesta placa. 

 

Fig.44: Configuracions de plugin Mach3  
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A partir d’aquí, la configuració és modular i varia en funció de cada placa 

controladora, dels drivers i dels motors que s’hagin instal·lat.  

Un cop tots els components electrònics estan parcialment posicionats, és el 

moment de configurar els ports i pins que utilitzarà la placa per connectar-los. 

 

 

Fig.45: Panell de modificació d’entrades i sortides, Mach3  

 

En aquest panell es configura la part de sortida i entrada de senyal. A cada secció 

s’indica per quin pin de la placa sortirà la informació de cada motor i quins pins 

activaran la pistola de soldadura. També es designa si hi ha botó de parada 

d’emergència, els sensors final de carrera i els sensors de proximitat.  

L’activació de la pistola de soldadura serà el mateix sistema que l’activació d’un 

capçal de fresat i per tant, s’utilitzarà els mateixos pins de sortida.  

Cal destacar que gran part de la maquinària moderna de soldadura, ja disposa de 

cablejat d’entrada a màquina per poder controlar remotament l’activació de la 

soldadura. En cas de utilitzar una màquina de soldadura antiga, s’hauria de 

manipular el cablejat de la pistola que dóna l’entrada lògica a la placa base per tal 

d’esser gestionada des del control.  
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En aquest apartat, es pot veure disposició dels elements a la placa: 
  

 
 
A:  Connexió pistola de soldadura.  (Vout i GND) 

B:  Connexió comandament auxiliar 
C:  Connexió comandament auxiliar o display 

D:  Sortida lògica +5V 
E:  Connexió botó parada d’emergència 
F:  Sonda palpador d’eina 

 

 

Fig.46: Connexionat de sensor final de carrera i sensor inductiu.  
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Fig.47: Connexionat de palpador i de botó parada d’emergència  

 

 

Fig.48: Connexionat de comandament i de variador (o pistola al nostre cas)  
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4.3. MOTORS 

El tipus de motor escollit i utilitzat a cada eix és un motor que funciona amb 

impulsos elèctrics anomenat motor pas a pas. 

 

Aquests motors són ideals per a mecanismes 

de transmissió que requereixen de moviments 

molt precisos i ajustats.  

El funcionament d’aquest motor es basa en 

que l’eix es mou a passos en funció dels 

impulsos. Cada impuls que s’envia al motor, 

aquest avança un pas.  

Fig.49:  Motor pas a pas Nema 17 

 

El pas depèn de les especificacions de cada motor. Per exemple, existeixen motors 

de pas 90º, els quals són necessaris 4 impulsos per assolir la rotació completa de 

360º.   

Per aquest projecte s’ha seleccionat un motor de pas 1,8º. És a dir que són 

necessaris 200 impulsos per efectuar una rotació de 360º..  

Aquest motor és específic per a màquines d’aquest tipus gràcies a la petita relació 

de pas que té. Fet que ens permet controlar la posició amb una precisió molt 

acurada. 

Aquests motors tenen característica de poder quedar enclavats en una posició o 

totalment lliures en funció de si hi ha corrent o no. Si hi ha circulació de corrent 

per una o més de les bobines, aquest queda enclavat a la posició corresponent. 

Pel contrari, si no hi circula corrent, quedarà lliure de forces de gir.  

Existeixen també diferents dimensions de motor amb aquest pas o superiors, i per 

això, la Associació Nacional de Fabricants Elèctrics (NEMA) estableix unes 

dimensions i especificacions per estandarditzar aquests motors.  

La classificació en funció de les dimensions que estableix la normativa NEMA per 

als motors de resolució de pas 1,8º va de motor Nema 11 a Nema 34, amb corrents 

que oscil·len entre 0,7 i 10 Ampers i parells motors ben diferents.   

Escollir ben bé la potència requerida és molt complicat ja que depèn múltiples 

factors en funció de la configuració com són: la fricció entre components, el pes 

de l’estructura, la transmissió utilitzada o la velocitat i acceleració desitjada.  
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Les principals avantatges que ofereixen aquests tipus de motors són les següents: 

 Baix cost per la capacitat de control que ofereixen 

 Un alt parell torçor a baixes velocitats 

 Robustesa 

 Pot operar en un sistema de control en llaç obert 

 Baix manteniment 

 Construcció molt simple 

 Alta fiabilitat 

 El motor té un bon parell en repòs (amb els bobinats alimentats) 

 Posicionament precís i gran repetibilitat de moviment. 

 Excel·lent resposta en accions d'arrencada, aturada i marxa enrere. 

 Molt fiable ja que no hi ha escombretes de contacte en el motor. Per tant la 

vida del motor depèn simplement de la vida del coixinet. 

 És possible aconseguir la rotació síncrona a molt baixa velocitat amb una 

càrrega acoblada directament a l'eix. 

 Disposa d’una àmplia gamma de velocitats de gir proporcional a la 

freqüència dels polsos d'entrada. 

Però també presenten certes desavantatges respecte altres tipus de motor 

elèctric: 

 És necessari un circuit elèctric molt acurat i ben ajustat per al bon 

funcionament. 

 El consum d’amperatge és elevat. 

 A velocitats altes el parell es redueix dràsticament. 

 Es poden produir ressonàncies si no es controla correctament. 

 

També cal destacar que existeixen dos tipus de motors pas a pas en funció del seu 

bobinat intern:  

 Bipolars: Connexionat de 4 cables de 

sortida.  

 Unipolars: Connexionat de 6 cables de 

sortida.  

 

Fig.50: Bipolar (esquerra) i unipolar (dreta)  

 

En funció del tipus de bobinat intern la distribució d’impulsos s’efectua amb 

configuracions diferents segons la rotació de gir desitjada.  

Els motors escollit al model seran de connexionat bipolar, amb 4 cables de 

sortida.  
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La configuració NEMA 17 és la escollida. 

Aquest motor és un estàndard que es munta a infinitat de màquines, com 

gravadores CNC o impressores 3D, per la seva relació qualitat-preu.  

 

Les dimensions del motor Nema 17 són les següents:  

 

Fig.51: Dimensions generals d’un motor Nema 17.  

 

Les característiques d’aquest motor són les següents:  

 

Angle 

pas 

Llargada 

motor 

Intens. 

Corrent 
Resist. Induct. 

Parell 

estàtic 

Nº de 

camps 

Parell 

fre 

Inèrcia 

rotor 

Pes 

motor 

( º) L(mm) A Ω mH Kg.cm # g.cm g.cm2 Kg. 

1.8 40 1.7 1.5 2.8 4 4 220 54 0.28 

Fig.52: Documentació del fabricant, concretament el model  JK42HS40-1704.  

 

Aleshores la distribució en el nostre model constarà de x6 motors: 

 x2 Motors eix longitudinal X 

 x1 Motor eix transversal Y 

 x1 Motor eix vertical Z 

 x1 Motor eix rotatori A 

 x1 Motor eix rotatori B 
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Aquest motor és capaç de suportar un parell de rotació de aproximadament uns 4 

Kg.cm.  

En el següent gràfic podem veure la corba de parell motor en funció del voltatge 

subministrat a les bobines i la velocitat de gir:  

 

 

Fig.53:  Gràfic parell motor i velocitat motor Nema 17.  

 

Comptant que el nostre model no ha de treballar amb cap més força que el propi 

pes de l’estructura d’alumini (amb el corresponent fregament) i el pes de la pistola 

de soldadura, es pot dir que aquest motor és perfectament vàlid.  

El motor que situaríem en un nivell superior correspondria a un Nema 23. Aquest 

model és capaç de suportar 14kg.cm, però el preu també és molt superior 

(pràcticament el doble) i està dissenyat per moure, per exemple, fresadores que 

treballen amb desbastos importants o màquines d’estructura pesada. 

L’objectiu en aquest projecte és buscar la lleugeresa i simplicitat, i per tant un 

motor Nema 17 és suficient per realitzar el desplaçament del eixos i la pistola de 

soldadura.  
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Per moure aquests motors cal enviar impulsos controlat a través d’una 

controladora. Per regular aquests impulsos s’utilitzen els anomenats drivers, els 

quals se’n parlarà a l’apartat de components electrònics.  

Aleshores, per saber quants impulsos haurem de subministrar al motor per 

desplaçar l’eix per cada mil·límetre, utilitzarem la fórmula següent:  

 

Passos

mm
 =   

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑣   ·   𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟

𝑃𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑗𝑎  · 𝑛º 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑗𝑎
 

 

Que amb la nostra configuració serà:  

 

Passos

mm
 =   

200/𝑟𝑒𝑣  ·   16

2𝑚𝑚  ·    20
 

 

 =   80 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠/𝑚𝑚  

És a dir, que per cada mil·límetre que es desplaci transversalment l’eix, s’haurà 

enviat 80 impulsos al motor.  

Aquesta configuració és necessari posar-la a l’apartat Motor output del Mach3: 

 

Fig.54: Pantalla de configuració dels motors de Mach3  
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Aquestes dades són importants ja que determinaran el bon funcionament i precisió 

del motor.  

Per als motors de l’eix X, Y i Z es configura 80 impulsos per milímetre perquè els 

motors treballen amb la politja de pas 2mm.  

Però per als motors A i B, el moviment dels eixos serà rotatori, així que 

configurarem els 200 impulsos que necessita el motor per efectuar la volta 

completa. 

 

Altres paràmetres que també són importants són la velocitat de rotació de l’eix, 

l’acceleració i els microsegons de l’impuls, però dependrà del drivers que 

s’instal·lin.  

 

Es possible calcular també la velocitat de rotació angular de l’eix motor que vindrà 

controlada per la Interface-controladora i els drivers: 

Comptant que el motor necessita 200 impulsos per rotar una volta sencera, i que 

el període mínim és de 2µs per impuls complet (impuls d’alta + impuls de baixa). 

Aleshores obtenim que 1 volta es produeix en 0,4 segons:  

1 𝑟𝑒𝑣 = 200 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 · 0.002
𝑠

𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠
  

0,4 
𝑠

𝑟𝑒𝑣
= 200 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 · 0.002

𝑠

𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠
 

Aleshores obtenim que la velocitat de rotació de l’eix a aquesta freqüència que ens 

indica que la rotació màxima serà:  

𝑛 (
𝑟𝑒𝑣

𝑠
) =    

1

0,4
 

𝑛 = 2,5  𝑟𝑒𝑣/𝑠 

Així doncs, per calcular la velocitat de rotació podem extreure’n la fórmula 

següent:  

𝑛 (
𝑟𝑒𝑣

𝑠
) =

1

200
·   𝑓 

𝑛 (
𝑟𝑒𝑣

𝑠
) = 0.005 ·   𝑓 

 
n = Velocitat de rotació de l’eix (rev/s) 
f  = Freqüència del tren d’impulsos subministrat a la bobina  
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A partir de la fórmula anterior en podem calcular el següent gràfic: 

 

Fig.55: Gràfic d’evolució de la velocitat en funció a la freqüència a les bobines  

 

És important saber que la freqüència d’impulsos subministrats a la bobina té el 

límit en uns 625Hz. En cas d’excedir aquest límit el motor podrien reaccionar de 

diferents maneres:  

 

 No realitzant cap moviment. 

 Començant a vibrar sense arribar a girar l’eix motor 

 Girar de manera errònia 

 Girar irregularment en sentit oposat 

 Pèrdua de potència de gir. 
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4.4. DRIVERS 

Els drivers són els components electrònics que regulen directament els motors a 

partir de les senyals que envia la controladora.  

Existeixen infinitat de drivers per controlar els motors, que varien en funció de la 

potència que s’ha de subministrar als motor i del tipus de senyal. 

Al treballar amb motors petits per aquest projecte no és necessari disposar d’un 

drivers d’alta gamma i construcció.   

 

Els escollits són els drivers Pololu A4988. 

 

 

Fig.56: Driver Pololu A4988 

Es tracta d'un driver d’ús senzill preparat per treballar amb motors pas a pas 

bipolars. Inclou un potenciòmetre que permet regular la intensitat de sortida fins 

als 2 ampers per bobina. Les seves principals característiques són: 

 

Tensió entrada motors 8 – 35V 

Tensió entrada lògica driver 3,3 – 5V 

Corrent de sortida 1A (fins a 2A amb dissipador) 

Temperatura de treball -20 - +85ºC 

Resolució màxima 1/16 
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La disposició dels pins és la següent:  

 

 

Fig.57: Pins driver Pololu A4988  

 

 VDD: Entrada de tensió entre 3.3 y 5V. Alimentació de l’etapa lògica.  

 VMOT: Entrada de tensió entre 7-12V. Alimentació de los motores Nema 17.  

 DIR: direcció de sentit de gir del motor.  

 STEP: Quan es produeix un canvi de nivell baix a nivell alt, aquest provoca 

el gir d’un pas al motor.  

 SLEEP (actiu a nivell baix): posa el driver a nivell de baix consum.  

 RESET (actiu a nivell baix): Totes les entrades del pin STEP s’ignoren mentre 

aquest pin està a un nivell alt de voltatge.  

 ENABLE: Quan aquest pin està connectat a massa, el driver està en 

funcionament. Quan aquest està a nivell alt, s’apaga per a no consumir.  

 MS1, MS2 i MS3: Pins necessaris per a resolucions de gir baixes, fins a una 

resolució de 1/16. 

 1B, 1A, 2A i 2B: Connexionat directe a les bobines dels motors. 
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Tot i que el driver està dissenyat per treballar amb motors bipolars, és possible 

controlar també motors unipolars. Només cal desconnectar els bornes intercalats 

de cada bobina.  

 

El driver també disposa d’un potenciòmetre que permet regular la intensitat que 

subministra a cada bobina. La forma fer això no resulta senzilla i per això s'ha 

considerat necessari aclarir com fer-ho en aquest document. En primer lloc cal 

observar un terminal relativament amagat: Es tracta del pin Vref.  

 

 

 

Fig.58:  Detall pin Vref A4988 

 

Per ajustar la intensitat, cal mesurar la tensió que hi ha entre aquest pin i massa, 

i aplicar la fórmula següent: 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 · 2.5 

Segons la potència que necessiten els motors seleccionats (1.7A) , haurem de 

configurar una Vref  de:  

𝑉𝑟𝑒𝑓 =
1,7 𝐴

2,5
 

𝑉𝑟𝑒𝑓 =  4,25 𝑉 

 
És a dir, que per ajustat una bona intensitat a les bobines, haurem de regular el 
potenciòmetre fins a ajustar 4,25V entre el pin Vref i la massa GND.  
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És important també definir els temps que han de durar els impulsos per al bon 

funcionament dels motors. 

A la fulla de característiques del driver (datasheet) se’n pot obtenir aquesta 

informació:  

 

Fig.59: Amplada d’impuls – Datasheet driver Pololu A4988 

 

ta: STEP mínim, ALT  1 µs 

tb: STEP mínim, BAIX 1 µs 

Fig.60: Temps d’impuls - Datasheet Pololu A4988 

 

Aquesta informació és vital per al bon funcionament dels motors pas a pas que 

s’han muntat. A les configuracions de l’interface de Mach3, es modifiquen els valors 

que subministra el fabricant per a cada un dels motors de cada eix.  

 

 

Fig.61: Pantalla de configuració dels motors de Mach3  
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4.5. FONT D’ALIMENTACIÓ 

Per alimentar tot el conjunt s’ha optat per utilitzar una font d’alimentació 

d’ordinador tipus ATX. Aquesta solució és perfecta ja que compleix la seva funció 

a un preu molt raonable.  

Aquest tipus de font disposa de multitud de sortides a tensions molt diverses.  

En funció del color del cablejat s’ofereixen les següents tensions en contínua: 

 Color groc:  12V 

 Color vermell:  5V 

 Color taronja:  3,3V 

 Color negre:  GND o massa 

 

Les fonts d’alimentació d’ordinador d’aquest tipus disposen d’un ventilador per 

refrigerar-se que ens pot servir també per a ajudar a refrigerar els drivers, evitant 

que agafin altes temperatures de treball.  

Concretament hem seleccionat el model TMXPT0500 de la marca TECNIMAX. 

Aquest model ofereix una potència de 500W, i protecció a la sobrecàrrega i 

curtcircuit. Ideal per estalviar cremar components a la construcció del projecte. 

 

Per el tipus de circuit que s’ha dissenyat, la font d’alimentació s’utilitzarà només 

per alimentar les bobines dels motors i els drivers, ja que la placa controladora se 

subministrarà els 5V necessaris per funcionar de la connexió USB. 

 

Fig.62: Font d’alimentació ATX  
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4.6. COMPONENTS AUXILIARS 

En aquest apartat es descriuen els elements anomenats inputs de la placa 

controladora: 

 Sensors final de carrera  

 Botó parada d’emergència 

 Sensors de proximitat 

 

4.6.1  SENSORS FINALS DE CARRERA 

Simplement s'han utilitzat 8 finals de carrera accionats mecànicament amb 

configuració normalment oberta (NA), emprant els pins corresponents de la placa. 

 

Fig.63:  Sensor finals de carrera 

La seva disposició encara que pugui semblar òbvia, no està de més incloure-la en 

aquest document, amb l’objectiu d’oferir al detall tot l’ensamblatge de la màquina. 

S’ha col·locat un final de carrera a cada extrem de l’eix X, de l’eix Y i de l’eix Z.  

 
 

4.6.2 BOTÓ PARADA D’EMERGÈNCIA 

El botó parada d’emergència ha de situar-se a la zona més propera de treball i ha 

d’esser completament accessible. La configuració escollida és normalment obert.  
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4.6.3 SENSORS DE PROXIMITAT  

Per situar els sensors de proximitat s’ha hagut de dissenyar un sistema que fos 

senzill i econòmic per tal de posicionar els eixos A i B.  

Amb un sensor de proximitat, es pot aconseguir detectar un element sense tocar-

lo, i això és el que s’ha dissenyat.  

El disseny realment és molt simple però molt eficaç. 

Parteix de dues planxes rodones perforades estratègicament per poder esser 

collades al suport mecanitzat A i el suport mecanitzat B. 

Aquestes planxes el que fan és rotar solidaries al suport mecanitzat de cada eix. A 

una distància de 35mm del centre, hi ha un forat de Ø8 la seva funció el qual 

serveix de posicionador. Aquest forat coincideix concèntricament amb el sensor de 

proximitat, de manera que quan l’eix de rotació del motor A o B es troba a l’angle 

de rotació de 0º, el sensor deixa de detectar material i envia el senyal a la 

controladora. 

 

 

Fig.64:  Vista general del sistema sensorial de l’eix A i B.  
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La següent imatge detalla tots els elements:  

 

Fig.65: Vista detallada dels sensors i discs sensorials  

1) Disc posicionador de l’eix A 

2) Disc posicionador de l’eix B 

3) Sensor que detecta forat de l’eix A 

4) Sensor que detecta forat de l’eix B 

 

 

El tipus de detector de proximitat és un 

detector roscat a M8, que s’enrosca amb la 

planxa que suporta els motors.  

Fig.66: Sensor proximitat amb rosca M8 

 
 

El detector escollit és un Sensor NAMUR M8, model N0534A, de 

configuració PNP. 

1

 

2

 

3

 

4
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A continuació s’observa una vista detallada del posicionador i el sensor 

completament alineat en posició d’origen 0º.  

 

 

Fig.67: Vista detall sistema sensorial eix A  

 El forat de Ø8 correspon al forat que donaria el canvi de senyal al sensor.  

 El forat de Ø6, és el forat passant per un cargol de cabota plana de M5. 

 El forat de Ø5 és l’ajustament perquè volti completament concèntric a l’eix 

del motor. 

 

Fig.68: Vista detall del disc posicionador de l’eix B.  
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L'avaluació dels riscos en aquesta activitat laboral requereix, en primer lloc, un 

perfecte coneixement dels treballs associats a l'esmentada tasca i la capacitat de 

valorar els riscos vinculats. 

Els principals riscos a tenir en compte en els processos de soldadura a la zona de 

treball són: 

 

• Cremades. 

• Radiacions. 

• Incendis i explosions. 

• Riscos elèctrics. 

• Inhalació d'elements nocius (gasos i fums). 

 

Si bé la varietat dels treballs de soldadura és gran, hi ha una sèrie de riscos que 

són totalment independents del procés de soldadura o de les eines i estris usats. 

Com a norma general, l'operari ha d’utilitzar guants apropiats i roba ajustada, tant 

al coll com en les mànigues, per impedir cremades per projeccions d'espurnes o 

radiacions. Tanmateix, la roba ajustada dificulta la deposició d'espurnes a la roba 

del mateix treballador. 

Igual que s’ha de protegir el treballador, és necessària la protecció de la zona de 

treball i dels llocs adjacents a on es realitza el treball de soldadura. 

És necessari l'ús de mantes ignífugues per cobrir guarnits, en cas d’accident. 

L’ús de pantalles protegirà als operaris que treballin en zones properes a les 

radiacions, siguin o no, zones de soldadura. 

 

 

 

Fig.69: Logotips de seguretat usats en zona de soldadura 
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CAPÍTOL 6:     

MEMÒRIA ECONÒMICA 
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Realment aquest document ha de contenir absolutament totes les despeses 

associades a tots els elements.  

Cal destacar que gràcies a treballar a una empresa amb constant demanda de 

material tallat a amb làser, és possible que els costos de tall làser siguin força 

ajustat en comparació amb un usuari que no operi normalment amb una empresa 

de tall. 

Descripció Proveïdor Quantitat Preu unitari Total 

       

ELECTRÒNICA         

Sensors de final de carrera V-Slot Europe 6 4,10 € 24,60 € 

Sensor inductiu Namur de proximitat TecnoStock 2 37,50 € 75,00 € 

Motors Nema 17 Ebay 6 12,60 € 75,60 € 

Controladora DDSM6V5.0 FasterCNC Co.Ltd 1 67,00 € 67,00 € 

 - Cable USB inclòs FasterCNC Co.Ltd 1 0,00 € 0,00 € 

 - Software Mach3 inclòs FasterCNC Co.Ltd 1 0,00 € 0,00 € 

Font d'alimentació ATX Tecnimax 1 13,50 € 13,50 € 

Driver Pololu A4988 + dissipador Ebay 5 1,20 € 6,00 € 

Placa protoboard + pins per proves Amazon 2 7,20 € 14,40 € 

Botó parada d'emergència Ebay 1 3,15 € 3,15 € 

       

MECÀNICA         

Espaiadors 9mm V-slot Europe 16 0,85 € 13,60 € 

Conjunt de coixinets amb nylon V-slot Europe 16 3,06 € 48,96 € 

Cargoleria de tot tipus M5 V-slot Europe 1 5,00 € 5,00 € 

Perfil alumini 40x20 L=50cm V-slot Europe 1 9,10 € 9,10 € 

Perfil alumini 60x20 L=75cm V-slot Europe 5 13,36 € 66,80 € 

Perfil alumini 40x20 L=75cm V-slot Europe 4 10,90 € 43,60 € 

Correjta GT2 (metre) V-slot Europe 3 6,50 € 19,50 € 

Politja per corretja GT2 V-slot Europe 4 6,60 € 26,40 € 

Passamà laser Eix X-ext Mafesa Laser 2 7,20 € 14,40 € 

Passamà làser Eix X-int Mafesa Laser 2 6,30 € 12,60 € 

Passamà làser Eix Y Mafesa Laser 1 7,20 € 7,20 € 

Passamà làser Eix Z Mafesa Laser 1 7,60 € 7,60 € 

Suports angulars laterals 60x20 Ferreteria 12 0,85 € 10,20 € 

Planxes dels peus Laser-Mecanitz 4 3,50 € 14,00 € 

Cadena portacables Igus 2 12,50 € 25,00 € 

Peus roscats regulables Ferreteria 4 5,30 € 21,20 € 

       

Pistola de soldadura MIG Recta Aliexpress 1 135,00 € 135,00 € 

       

TOTALS 759,41 € 
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CAPÍTOL 7:  

CONCLUSIONS 
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Aquest projecte només pot esser complet si disposa d’unes conclusions que 

justifiquin la fabricació o no d’aquest model que s’ha dissenyat:  

El món de l’electrònica està evolucionant constantment, i aquest fet està 

esdevinguent un mercat nou de plaques i components electrònics que permeten 

que usuaris, sense alts nivells de programació, puguin dissenyar màquines i 

sistemes mecanitzats automàticament. 

No és necessari fer números gaire específics per a determinar que realment 

invertir en una màquina de fabricació pròpia com la que s’ha modelat és realitzar 

una inversió cap al futur i a l’emprenedoria en aquest sector.  

Tal i com es va marcar als objectius, s’ha aconseguit modelar un projecte que és 

perfectament competitiu amb un braç antropomòrfic per la realització de peces 

que treballin soldades sobre un pla o subconjunts amb unions sense cavitats.  

La compra d’un robot antropomòrfic volta la inversió de uns 60.000€. 

Evidentment no és possible soldar un xassís d’un cotxe amb el model que hem 

dissenyat degut a que el fet de treballar amb eixos cartesians ens limita l’accés a 

cavitats i sota-fons.  

Però el que si que aconseguim amb una inversió inferior a 1.000€ és una 

màquina capacitada per soldar mil geometries diferents amb mètodes de 

programació relativament senzills que no requereixen de grans inversions de 

temps, ni de personal. El fet de treballar amb una màquina ben ajustada capaç 

de seguir trajectòries a velocitats constants, ja estem incrementant la qualitat i 

productivitat. La adquisició d’un model com el que s’ha dissenyat, esdevé que 

petites empreses puguin aconseguir treballar amb remeses llargues amb una 

repetibilitat, en termes de qualitat, quasi perfecta. Així com també soldar 

geometries curvades i ovalades, que tant costoses són per a l’operari soldador. 

Així doncs, les sensacions en la realització d’aquest projecte són molt positives i 

espero que aquest projecte, el qual ha estat el meu incentiu per a aprendre dins 

el món de l’automatització industrial, pugui esser d’utilitzat per a qualsevol 

persona o taller amb intenció de millorar els seus processos de soldadura. 

 

 

  

 

  



 Disseny d’una màquina de soldar automàtica 

 - 77 - 

 

 

CAPÍTOL 8: 

BIBLIOGRAFIA  

 

  



Adrià Hernández Salgueda  

 - 78 - 

8.1. WEBGRAFIA 

http://es.omega.com Fabricant de motors pas a pas 

http://reprap.org/  Guia de ca libració i ajustament motor 

http://www.vslot-europe.com/ Principal fabricant de perfilaria V-SLOT 

http://www.demaquinasyherramientas.com/  Empresa professional en el sector 

soldadura 

https://www.pololu.com/ Fabricant dels drivers A4988 

http://es.paperblog.com/arduino-tutorial-21-control-de-un-motor-paso-a-paso-

por-medio-de-un-pololu-a4988-3686215 Tutorials de configuració 

www.directindustry.com Proveïdor de productes per la indústria 

www.mastercam.com Web oficial dels desenvolupadors de MasterCam 

www.robotmaster.com Web oficial del Robotmaster 

http://www.dima3d.com/motores-paso-a-paso-en-impresion-3d-ii-criterios-de-

seleccion-de-motores-y-drivers/ Selecció de motors pas a pas 

http://www.machsupport.com/help-learning/ Tutorials de configuració Mach3 

www.ddcnc.com Fabricant de la placa controladora DDSMV5.0 

www.sks-welding.com Fabricant de pistoles de soldadura per robots 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Enciclopèdia Wikipedia 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq-_99dLAEY Configuració màquina 5 eixos 

https://www.youtube.com/watch?v=8grS-fk7Gks Font d’alimentació 

https://www.youtube.com/watch?v=5CmjB4WF5XA Control de drivers 

https://www.youtube.com/watch?v=7Y1-sEO2KCY Configuració placa 

controladora 

 

  

http://es.omega.com/
http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/es
http://www.vslot-europe.com/
http://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/comprar-elegir-seleccionar-la-antorcha-mig-mag-correcta
https://www.pololu.com/
http://es.paperblog.com/arduino-tutorial-21-control-de-un-motor-paso-a-paso-por-medio-de-un-pololu-a4988-3686215
http://es.paperblog.com/arduino-tutorial-21-control-de-un-motor-paso-a-paso-por-medio-de-un-pololu-a4988-3686215
http://www.directindustry.com/
http://www.mastercam.com/
http://www.robotmaster.com/
http://www.dima3d.com/motores-paso-a-paso-en-impresion-3d-ii-criterios-de-seleccion-de-motores-y-drivers/
http://www.dima3d.com/motores-paso-a-paso-en-impresion-3d-ii-criterios-de-seleccion-de-motores-y-drivers/
http://www.machsupport.com/help-learning/
http://www.ddcnc.com/
http://www.sks-welding.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.youtube.com/watch?v=Wq-_99dLAEY
https://www.youtube.com/watch?v=8grS-fk7Gks
https://www.youtube.com/watch?v=5CmjB4WF5XA
https://www.youtube.com/watch?v=7Y1-sEO2KCY


 Disseny d’una màquina de soldar automàtica 

 - 79 - 

8.2. LLIBRES 

 

 JAMES FLOYD KELLY & P. HOOD-DANIEL. Build Your Own CNC machine.  

 ALAN OVERBY. CNC Machining Handbook: Building, Programming, and 

Implementation.  

 MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁN PÉREZ Y CARMELO JAVIER LUIS PÉREZ. 

Programación de máquinas-herramienta con control numérico. UNED, 

1999 ISBN 84 362 3811 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Adrià Hernández Salgueda  

 - 80 - 

 

CAPÍTOL 9:     

ANNEXOS 

 

· PLÀNOLS 

ENSAMBLATGE 
SUPORT PISTOLA 1.1 

SUPORT PISTOLA 1.2 
SUPORT EIX A-B 
PLACA UNIÓ YZ MOTOR 

PLACA UNIÓ YZ 
PLACA UNIÓ XY 

PLACA UNIÓ XY MOTORS 
PLACA UNIÓ AB 
PLACA UNIÓ ZA  

 

· PRESSUPOST 

 
 

· DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

 

DATASHEET DRIVERS POLOLU 
ESPECIFICACIONS MOTORS NEMA 17 
ESPECIFICACIONS FABRICANT PLACA CONTROLADORA 

 

 


