
Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites Pàg. 1 

 

 

RESUM 

 

El projecte aquí presentat és una avaluació de les característiques essencials d‟una inversió 

en automatitzar amb robots industrials ABB un procediment de pintat de petites figures. El 

projecte engloba tan la vessant econòmica com la part d‟enginyeria fent que el document 

sigui, a més, una referència a seguir per afrontar inversions similars. D‟aquesta manera es fa 

especial atenció a l‟ordre deductiu del document que mostra el procediment real d‟un 

enginyer afrontant aquesta tasca. 

 

La estructura del procediment aplicat al projecte comença per proposar un disseny 

conceptual d‟una cèl·lula de pintat on es plantegen els elements que serien necessaris, el 

funcionament del conjunt i una acotació general de les magnitud financeres associades. 

 

El disseny conceptual es refina incloent i definint les característiques tècniques dels 

elements que el formen. Per estructurar aquest disseny, anomenat de detall, també es tenen 

en compte els objectius econòmics del projecte com són el nivell de costos o el benefici que 

es vol obtenir del projecte en funcionament. 

 

Un cop detallat el disseny, s‟experimenta amb ell, obtenint una visió més pròxima a la realitat 

que permeti corregir o millorar el disseny de detall. Malgrat tot, els resultats presentats no 

pretenen ser una justificació d‟un disseny concret com a conjunt sinó una mostra de les 

característiques de les seves parts. 

 

Finalment, amb els elements que l‟autor considera òptims per la finalitat de la cèl·lula es fa 

una valoració general econòmica del conjunt suposant que està en funcionament. 
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1. GLOSSARI 

 

- Cost temporal: quantitat numerària que quantifica el valor del temps, pot ser mesurat 

en unitats de temps o convertit a una quantitat dinerària. En la conversió a diners es 

considera equivalent al cost d‟oportunitat per l‟empresa durant el temps a convertir. 

 

- Cost del diner: preu que s‟ha de pagar per obtenir una certa quantitat de recursos 

dineraris. 

 

- Rendibilitat temporal: rendiment del temps emprat en una tasca, entès com el 

quocient entre el temps emprat per exercir la operació bàsica que genera valor i el 

temps total implicat en la tasca. 

 

- Pressupost: estimació dels costos a futur. 

 

- Cèl·lula de pintat: conjunt d‟accessoris i d‟un braç robot ABB que executa, amb el 

elements al seu interior, la tasca de pintat de les figures. 
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2. PREFACI 

 

En els temps moderns associats a la revolució que suposa la implicació de la robòtica en els 

processos productius són cada vegada més els dubtes que sorgeixen sobre la viabilitat tan 

econòmica com tècnica real de la automatització.  

 

Aquesta intencionalitat per automatitzar està motivada per una baixa relació entre el valor 

afegit durant el processat del producte y el cost de la  mà d‟obra utilitzada. A més, en 

algunes empreses el capital humà es troba deslocalitzat o fins i tot en règim de contractació 

temporal, fet que consolida la necessitat d‟automatitzar el màxim nombre possible de 

processos manuals. 

 

En aquest context, el present projecte mostra un exemple de com afrontar l‟anàlisi de la 

inversió en automatització sent no només un referent en aspectes econòmics sinó també del 

procés d‟enginyeria associat. 

 

La principal motivació és no separar les tasques de l‟inversor i de l‟enginyer, sinó establir 

una cooperació entre els dos per decidir en cada punt del procediment d‟anàlisi presentat 

quina és la opció més apropiada.  

 

Per aconseguir el propòsit, es fan supòsits i es presenten alternatives que malgrat no formar 

part del conjunt final si que es mostren per dotar al lector de visions alternatives. En alguns 

casos els supòsits són reafirmats per la experimentació i d‟altres són remodelats per 

adaptar-se a la situació real. 

 

El resultat és una compilació dels coneixements necessaris per avaluar una inversió de 

característiques similars i d‟aquesta manera justificar cadascuna de les magnituds 

econòmiques presentades. 
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3. INTRODUCCIÓ 

 

L‟objectiu del present projecte és fer l‟estudi de viabilitat previ a la construcció d‟una cèl·lula 

de pintat automatitzada per pintar les figures per nens de l‟empresa DAVIDSON 

TECHNOLOGY INC.™ aconseguint així millorar el marge comercial de la empresa degut a 

una reducció significativa dels costos de pintat. Aquesta millora es pretén aconseguir 

augmentant la productivitat o bé mitjançant la reducció del cost unitari de cada peça. Les 

figures tenen les característiques que s‟observen, 

 

 

Imatge 3.1: exemple de figura de l’empresa 

DAVIDSON TECHNOLOGY INC.™ 

 

Actualment, el pintat es realitza manualment, subcontractant el servei a persones particulars 

que es dediquen a realitzar aquest tipus de manualitats. Per tal d‟acomplir aquesta tasca 

l‟empresa té un servei propi de transport que porta i retorna les figures dels particulars a 

l‟empresa i al revés. Alternativament, també subcontracta el servei especialitzat de pintat 

d‟empreses nacionals quan té necessitat d‟un nivell de qualitat alt o el nombre de figures per 

comanda és elevat, però aquest servei té un preu molt més elevat. 

 

Un altre objectiu que es vol aconseguir amb el projecte es proposar un sistema de pintat 

més ràpid que l‟actual que cobreixi la necessitat de l‟empresa DAVIDSON TECHNOLOGY 

INC.™ de satisfer la demanda del mercat d‟aquest tipus de figures. La consecució d‟aquest 

objectiu donaria un avantatge competitiu sobre els seus competidors en el mercat de 

joguines. 

 

Donat el caràcter detallista del procés de pintat la precisió dels injectors de pintura i el 

control de la posició seran factors determinants així com el control de les gotes residuals 

característic del pintat amb injectors i que poden afectar a la resta de la peça. 
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4. DISSENY CONCEPTUAL 

4.1. Idea inicial 

Inicialment es té un primer disseny de la cèl·lula de pintat degut a què ja es disposa d‟un 

braç robot de la marca ABB model IRB 140 (especificacions a l‟annex A.3) i es pretén 

utilitzar-lo per aquesta tasca sent la part de la cèl·lula que s‟encarregarà de fer tots els 

moviments de la figura que es requereixin a l‟interior de l‟espai de la cèl·lula. 

 

La resta de parts que interactuaran amb el braç robot seran, una cinta transportadora per la 

que arribaran les peces a un punt de la zona d‟acció del braç, un conjunt d‟injectors estàtics 

de pintura que seran els encarregats de fer el pintat i un suport per les figures que les 

mantindrà en una posició fixa i determinada. La cinta transportadora es podria simplificar 

utilitzant una rampa (veure imatge 4.1) per la qual les figures es desplacen per gravetat i es 

col·loquen a la posició inicial del braç robot.  

 

 

Imatge 4.1: rampa 

 

El suport de les figures (veure imatge 4.2) haurà de consistir en un petit accessori preparat 

per a què el braç robot el subjecti amb la pinça que porta incorporat i el posicioni sota els 

injectors per a què aquests dipositin la pintura sobre la figura. Aquest suport serà 

modificable o fet a mida segons el tipus de figura que en cada moment es vulgui pintar però 

tindrà una part comuna a tots els models per on el braç el subjectarà. 

 

Un operari col·locarà les figures als suports de manera 

adient en una posició determinada i el conjunt el 

dipositarà sobre la cinta transportadora. Si és 

necessari pintar l‟àrea de la figura ocupada pel suport 

durant el procés de pintat, l‟operari tornarà a posar la 

figura en un suport nou en una nova posició que 

permeti pintar aquesta àrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4.2: detall del suport 
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El digitalitzat de la figura necessari per programar la trajectòria de pintat per a cada figura en 

particular al sistema de control del braç robot es considera una dada d‟entrada del projecte 

que s‟obtindrà mitjançant un escanejat tridimensional. Aquest escanejat es pot dur a terme 

amb làser o amb llum blanca i la projecció de patrons.  

 

Fins al moment, un esquema en planta de la distribució dels elements que materialitzen la 

idea inicial de la cèl·lula de pintat i que es vol desenvolupar seria com es mostra a 

continuació, 

 

Imatge 4.3: esquema de la idea inicial 

 

La idea inicial preveu poder carregar la cèl·lula de pintat amb dos tipus diferents de figures 

per tal de no perdre temps en la reposició de figures per part de l‟operari a les rampes 

d‟entrada. Es per això que apareixen dues rampes de sortida. Dues de les quatre rampes 

d‟entrada serveixen per a què l‟operari torni a introduir a la cèl·lula les figures que necessiten 

tornar a ser pintades, conseqüentment les altres dues rampes són les entrades inicials. 

 

4.2. Diagrama de fluxos 

Per tal d‟arribar a la concreció del disseny conceptual de la cèl·lula de pintat anteriorment 

esquematitzat es tenen en compte dades  referents a la mida i  la morfologia  de les peces i 

també  índexs  que mostrin el nivell productiu com la productivitat. Les variables que 

s‟analitzen per desenvolupar un sistema de detall del futur sistema són, començant pel 

diagrama de flux que es mostra com segueix, 
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Diagrama 4.1: diagrama general 

 

El procés comença amb el posicionament per part d‟un operari de la figura a pintar sobre 

una rampa i per aconseguir una operació de pintat satisfactòria s‟utilitzarà un suport sobre el 

que anirà la figura aconseguint amb això facilitar la manipulació de la figura per part del braç 

robot. D‟aquí resulta que la posició inicial per la cèl·lula de pintat sigui una rampa amb una 

fila de figures sobre els seus corresponents suports d‟ on un braç robot realitza les següents 

accions, recollida de la primera figura a pintar de la rampa, posicionar-la correctament als 

injectors, posicionar-la en una rampa intermèdia si cal pintar la figura en una àrea ocultada 

pel suport, finalment retornar la peça totalment pintada a la rampa de sortida. 

 

Aquesta sèrie d‟accions realitzades pel braç robot té la següent presentació en forma de 

diagrama de flux: 

 

 Recollida de la posició inicial 

Localització 

de la peça

Desplaçament 

del braç

Arribada de 
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Activació 

procediment 

específic de la 

peça

Peça 

subjectada
Identificació 

de la peça

Subjecció 

amb la pinça 

del braç
 

Diagrama 4.2: recollida de la posició inicial 

 

L‟acció de recollida de la cinta comença amb la localització a l‟espai de la peça que és un 

punt inicial prèviament definit dintre de la superfície d‟accés del braç robot, un cop 

localitzada la peça un subsistema de la cèl·lula identifica la figura per tal de què la unitat de 

control del robot executi posteriorment el procediment de pintat específic i adequat pel tipus 

concret de figura.  
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Seguidament el sistema de control posiciona el braç a les coordenades de l‟espai inicials i 

activa les pinces per tal de subjectar el suport de la figura. 
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Peça 
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Diagrama 4.3: posicionament als injectors 

 

El següent pas en la lògica de la unitat de control és activar el braç de control i per a què 

situï la figura en les coordenades adequades del primer dels injectors de la seqüència de 

colors que corresponen a la figura actualment a la cèl·lula. 
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pintada

Accionament 

del braç
Desactivació 
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Diagrama 4.4: procediment de pintat d'un color 

 

Un cop la figura està situada a l‟ injector corresponent la unitat de control acciona el braç 

robot per situar amb precisió el capçal de l‟ injector al perímetre de la primera superfície a 

pintar, un cop la figura està posicionada la unitat de control ha de configurar els injectors per 

tal d‟ ajustar la resolució del pintat i procedir a activar l‟injector. Mitjançant lògica interna la 

unitat de control ha de guiar el braç robot amb la peça subjectada sobre tota la superfície per 

tal de pintar-la. 

 



Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites Pàg. 15 

 

 

Recorreguda la superfície i desactivat l‟ injector, el braç robot ajustarà la posició cap a la 

següent superfície que s‟hagi de pintar amb el mateix color o bé es desplaçarà al següent 

injector per pintar el següent color programat repetint el mateix procediment anterior, si 

s‟escau per ser l‟últim color programat procedeix amb l‟etapa final de retorn a la cinta. 

 

 Posicionament a la rampa intermèdia 

Activació del 

braç
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Diagrama 4.5: posicionament a la rampa intermèdia 

 

En cas de necessitar-ho la figura es posicionada en una rampa intermèdia d‟ on un operari la 

reorientarà sobre el seu suport i posarà a la corresponent rampa d‟entrada. 

 

 Retorn 

Activació del 

braç

Peça totalment 

pintada

Activació procediment 
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Peça 
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Diagrama 4.6: procés de sortida de la peça 

 

Finalitzat el pintat de la darrera superfície programada per pintar i des de les coordenades 

del darrer injector el braç robot desplaçarà la figura ja completament pintada fins a la cinta 

per desactivar la pinça deixant-la correctament sobre la cinta de sortida, en cas de què la 

figura necessiti ser pintada per la part on la pinça l‟estava subjectant.  

 

4.3. Cost màxim admissible del disseny 

Les variables referents a l‟avaluació de costos per controlar i comparar, el vesant econòmic 

de la cèl·lula de pintat així com diferents mesures del rendiment, amb el procés de pintat 

subcontractat actual, on destaquen: 

 

 Cost màxim operatiu de la cèl·lula de pintat 

En funció dels costos unitaris que actualment té l‟empresa i d‟una prima sobre aquests 

mateixos costos el cost màxim que hauria de tenir el nou sistema seria de: 
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(Eq. 4.1) 

 

La prima és la reducció del valor dels costos actuals que seria suficientment atractiu per 

justificar el canvi del sistema de pintat subcontractat actual per un sistema nou assumint els 

possibles riscos inherents associats a la inversió en un nou sistema. Tot i el fet anterior, 

aquesta prima es considera inicialment senzillament major que cero, el seu valor seria: 

 

                                             

(Eq. 4.2) 

 

Els costos totals actuals recullen el valor total del recursos emprats per dur la tasca de pintat 

en la seva totalitat amb el servei subcontractat, això inclou la despesa de transport i els 

costos associats com embalatges o altres costos de preparació de la comanda, 

 

                                

                                                

                                             

(Eq. 4.3) 

 

D‟aquesta manera el cost operatiu màxim del servei de pintat amb el nou sistema té el 

següent valor límit (dades extretes de l‟annex A.2), 

 

                                                         

          (          )      (           )

             ⁄     
       

       
⁄                  ⁄

                 {        ⁄ }  

(Eq. 4.4) 

On q és el nombre de figures per comanda. 

 

Donat que actualment el volum mitjà de comanda és de 30.000 figures el cost de la 

comanda de volum mitjà actual correspondrà a 3.150,44 €. 
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Gràfic 4.1. Zona de cost màxim de la cèl·lula de pintat. 

 

La zona del gràfic tancada per la línia vermella és la zona de treball considerada com a 

vàlida per l‟empresa donat que esperen que aquesta cèl·lula de pintat operi en un rang de 

3.000 a 5.000 figures per comanda, tenint un mínim de 500. Això correspon a un valor 

màxim de 420,44 € pel cost mitjà de les comandes de volum objectiu pel projecte de 

4.000 figures. A partir d‟aquí es defineix el volum de la comanda estàndard pel projecte que 

és de 4.000 figures. 

  

El cost del sistema de transport actual i el cost d‟entrega/recollida seran marges del projecte 

donat ja que aquestes tasques desapareixen en el projecte però el cost de preparació pel 

nou projecte es transforma en el cost de digitalitzat de les figures. Aquesta digitalització és 

necessària per poder programar el robot i inicialment aquesta tasca es subcontractaria a una 

empresa externa que disposa d‟un escàner de làser. 

 

 Cost temporal del servei de pintat 

El valor econòmic del temps emprat durant el procés de pintat és, 

                                            
               

        
                 

(Eq. 4.5) 

 

que amb els valors numèrics actuals té el valor de, tenint en compte que el temps total del 

procés de pintat inclou el temps de preparació que habitualment és de 3 dies i per això el 

temps total de comanda és de 28 dies. Amb els valors reals actuals pren el valor de, 
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               ⁄

                    ⁄  

(Eq. 4.6) 

 

Amb finalitat comparativa, el cost temporal és equivalent a comprar el temps de pintat de la 

cèl·lula de pintat amb el del servei actual subcontractat, però és requereix convertir aquest 

temps en un valor econòmic per compactar les variables temps i nombre de figures pintades 

en una mateixa equació. 

 

Aquest cost temporal representatiu del valor econòmic del temps que es destina a pintar en 

funció del preu final de la figura al mercat és similar a un cost d‟oportunitat donat que mentre 

les figures s‟estan pintant no es poden vendre i per tant s‟estan perdent vendes. En un 

principi no es contempla la recollida parcial de les comandes, per tant aquesta quantitat 

representa el valor econòmic de 28 dies d‟aquesta empresa o igualment el valor del temps 

emprat durant una comanda de pintat. 

 

 Rapidesa de preparació del pintat 

La rapidesa de pintat és una mesura de la agilitat amb què les comandes poden preparar-se 

i es mostra com la relació entre les unitats encomanades i el temps requerit per començar a 

pintar, 

                        
                                

                    
 

(Eq. 4.7) 

el valor actual de la qual és, 

 

                        
               

       
        

       
   
⁄  

(Eq. 4.8) 

 

 Velocitat de pintat 

Donat que actualment l‟empresa utilitza la modalitat de subcontractació d‟aquesta tasca la 

velocitat real de pintat haurà de ser calculat com, 

                     
                           

                          
 

(Eq. 4.9) 



Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites Pàg. 19 

 

 

i per tant incloent-hi el temps total del procés de pintat i no estrictament el de l‟acció de 

pintat, tenint un valor actual de, 

                     
               

        
          

       
   
⁄   

(Eq. 4.10) 

 

 Cost econòmic màxim del servei de pintat 

Valor econòmic representatiu de la totalitat dels costos associats al procés de pintat incloent 

el cost en la pèrdua de temps productiu durant el procés de pintat, 

                                                                         

(Eq. 4.11) 

 

i el valor real que pren aquesta variable amb les dades actuals, utilitzant el volum de vendes 

previstes pel projecte de 4.000 unitats per comanda, és de, 

                                           

                              ⁄  

(Eq. 4.12) 

 

Finalment la funció que descriu aquest cost màxim que recull l‟impacte temporal i 

l‟operacional del procediment de pintat per a cada volum de comanda i temps emprat en el 

procés de pintat de la comanda és, 

          (   )

 { 
  

      
 
                        

        
         }

 ,            ⁄     
       

       
⁄                  ⁄ -

                           {        ⁄ }  

(Eq. 4.13) 

 

La representació d‟aquesta funció dona el següent pla, 
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Gràfic 4.2: pla límit del cost màxim per comanda del projecte 

 

Així doncs el cost per comanda que haurà de tenir el projecte haurà d‟estar en algun punt 

per sota d‟aquest pla. 

 

La gran utilitat d‟aquesta funció és que permet valorar el temps emprat en la comanda, 

característica que serveix per discernir dues situacions favorables pel projecte, pintar igual 

nombre de figures que el servei subcontractat actual en menys temps, i també pintar més 

figures en el mateix temps. 

 

{nota general: es considera que totes les peces pintades són efectives i que per tant no es requereix 

cap tipus de retoc sent aquestes figures disponibles per la venta.} 

4.4. Marc temporal del procés 

Les variables referents a l‟avaluació i eficiència del temps es mostren, 

 Distribució temporal del procés 

A la següent taula es mostra la programació temporal del procés de pintat, 

Taula 4.1: taula de temps 
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Imatge 4.4: distribució temporal 

 

 Eficiència temporal del servei de pintat 

La eficiència temporal del servei subcontractat que indica la part del temps total del procés 

de pintat que s‟utilitza per realitzar la pròpia tasca de pintat es correspon amb, 

                   ( )   
                 

                          
      

(Eq. 4.14) 

 

El temps total inclou tan el temps de pintat que requereix l‟empresa de pintat com el temps 

utilitzat durant el transport i el temps de preparació. El valor actual de la eficiència temporal 

comptant que el temps de pintat efectiu és de 25 dies de mitja menys 2 dies corresponents a 

l‟entrega i la recollida, 

                   ( )   
       

       
              

(Eq. 4.15) 

 

4.5. Rati de pintat  necessari 

El rati de pintat necessari ve fixat per la mida de les comandes i pel termini de què es 

disposa per fer el procés de pintat. Segons la mida mitjana de les comandes i el termini 

habitual per satisfer la comanda el nivell de pintat que hauria de tenir el nou sistema seria 

de: 

                
                 

                     
 

(Eq. 4.16) 

 

El valor del rati de pintat amb les dades actuals del servei subcontractat que es pretendria 

millorar seria, 

                         
               

       
       

       
   
⁄  

(Eq. 4.17) 

 



Pàg. 22 Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites 

 

 

i el nivell de pintat mínim acceptable pel projecte, 

                 
     

  
     

       
   
⁄  

o  

   
       

        ⁄  

(Eq. 4.18) 

 

S‟utilitza el valor del termini disponible per la comanda ja que la cèl·lula de pintat podria 

pintar ininterrompudament durant aquest període i es podrien establir tres torns rotatius de 8 

hores per l‟operari. Fins i tot el procés intermedi de recol·locació de figures definit a la 

cèl·lula de pintat podria arribar a ser automatitzat també. 

 

Atenent els recursos disponibles a la Fundació CIM per fer un prototip de la cèl·lula, es 

limitarà la capacitat de treball a 14 hores, un operari amb un torn de 8 hores i un altre amb 

un torn de 6 hores, això és equivalent a un temps disponible per al pintat d’una figura de 

5,25 minuts. 

 

4.6. Nombre de colors a pintar 

Idealment i amb la suficient preparació el nombre de colors que es podrien pintar hauria de 

ser igual a la gama de colors disponibles degut a la possibilitat de buidar cadascun del 

injectors  i fer servir un color diferent. A banda, d‟una mostra de 9 models de figures 

diferents s‟ha pogut observar que els colors que apareixen freqüentment són els 11 

següents,   

Colors majoritaris 

groc plata vermell blanc negre blau taronja marró verd gris violeta 

Taula 4.2: colors observats a les figures de la mostra 

 

Com l‟empresa actualment té un 15% de figures pintades amb 4 colors i un 85% amb 6 

colors (dades a l‟annex A.2) el nombre d’injectors que seria recomanable utilitzar per la 

cèl·lula de pintat seria de 6 injectors de pintura. En cas de restriccions en el pressupost i 

per tant utilitzar menys injectors seria necessari estudiar el comportament de la cèl·lula amb 

el temps afegit de netejar els injectors per reutilitzar-los. 

 



Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites Pàg. 23 

 

 

4.7. Flexibilitat  en tipus de peces diferents 

Tot i la gran variabilitat de figures no es preveu pintar cap altre tipus de peça que no tingui 

una morfologia similar a la humana, es per això que es poden preveure els següents punts 

en comú: 

 Tindran dos punts de suport que correspondran amb els peus i per tant seran dues 

superfícies planes per a les que es podria dissenyar un sistema de subjecció adient 

per subjectar la figura. Aquesta superfície és en terme mig de 2.97 cm2. (dades a 

l‟annex A.1) 

 

 Els punts de suport no es troben en les mateixes coordenades a l‟espai i per tant el 

sistema de subjecció, plataforma o suport, haurà de ser adaptable a les 

particularitats. 

 

 L‟alçada de la figura i el volum global de la figura es poden considerar constants 

entre els diferents models de peces i per tant paràmetres del model conceptual. El 

rang d‟alçada de les 9 figures de mostra és [9-12cm].  

 

 La superfície tancada que envolta la planta dels peus d‟una mostra de 9 figures és 

en terme mig de 15 cm2 i estan totes incloses en el rang [9,7 – 25,5] cm2.  

 

 Segons les dades recopilades s‟esperen entre 24 i 30 models diferents de figures 

per comanda per tant queda descartada la possibilitat de fer models de suport 

diferents per cada tipus. 

 

4.8. Superfície  a pintar 

Les superfícies que són objectiu d‟aquesta cèl·lula de pintat tenen formes irregulars , sense 

plans, excepte la planta del peus, i amb rugositats o detalls marcats en el suport de plàstic. 

Aquestes superfícies corresponen als caps de les figures, extremitats, utensilis o vestimenta.  

 

Sovint les àrees que es volen pintar són superfícies tancades com les cames o els torsos de 

les figues i que per tant el braç robot haurà de seguir el contorn de la superfície en les 3 

dimensions de l‟espai.  

 

L‟amplada de les superfícies que són del tipus d‟una única traçada com cinturons, les celles 

o els ulls de les figures, és molt variable i varia en un rang d‟ entre 0,5 mm de gruix de la 

traçada i els 5 mm. 
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Al tenir superfícies d‟àrees molt diferents i haver-hi superfícies d‟àrea petita rodejades de 

superfícies més grans el procediment de pintat haurà d „establir un ordre de prioritat a favor 

de les superfícies de major àrea. D‟aquesta manera, les superfícies petites es pintaran sobre 

les superfícies majors. 

 

Després de l‟anàlisi visual de les figures que es tenen de mostra es considera la possibilitat 

de què no es pugui aconseguir pintar determinades parts de les figures com són els utensilis 

o apèndixs. El motiu és la plasticitat del material base de les figures fent que dos models de 

figures iguals adquireixin deformacions diferenciadores en les zones de menor secció.  

 

4.9. Resultats del disseny conceptual 

Tenint en compte que el volum objectiu de pintat de la cèl·lula és de 4.000 figures per 

comanda de 25 dies de duració, el rati de pintat que haurà de satisfer la cèl·lula és de més 

de 160 figures per dia amb un cost màxim per comanda inferior als valors de la corba de 

cost màxim,                            {        ⁄ }  valorant el temps i el nombre de 

figures pintades. 

 

Amb dos operaris amb torns de treball de 8 i 6 hores i una jornada productiva diària de 14 

hores, el temps disponible de pintat per figura és de 5,25 minuts. 

 

El cost operatiu a millorar de la cèl·lula és 420,44€ per una comanda de 4.000 figures. 

 

Per fer el pintat seria recomanable dotar a la cèl·lula de pintat amb 6 injectors de pintura per 

tal d‟assegurar que no es necessari reutilitzar cap injector durant el procés de pintat 

particular d‟una figura. 
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5. DISSENY DE DETALL I ESTIMACIÓ DE LA INVERSIÓ 

5.1. Introducció 

En aquest apart del projecte es presenta una síntesi dels diferents models i prototipus de les 

parts que concreten de manera física la cèl·lula de pintat evitant les restriccions físiques del 

espai disponible o les limitacions en els moviments disponibles del braç robot.  

 

Les principals parts que es concreten són, el suport que subjecta les figures, la rampa 

adaptada a aquest suport, la pinça que subjecta el suport, els injectors de pintura i la 

distribució en els espais de la Fundació CIM de la cèl·lula prototipus. Al llarg del document 

es presentaran diferents versions de les corresponents parts per tal de seleccionar al final 

una versió definitiva un cop revisat el disseny per un especialista en fabricació de la 

Fundació CIM. 

 

El suport és la part condicionant de la concreció física del prototipus a partir de la qual es 

construeix la rampa i es dimensiona la distribució de l‟espai. Aquest suport és condicionant 

donada la limitació de moviments del braç robot ABB així com per la complexitat de la 

programació dels moviments a la seva unitat de control. 

 

5.2. Acotació del pressupost del cost de la cèl·lula 

Abans de començar amb el disseny de detall del suport es preveu la necessitat de delimitar 

el cost econòmic de cada suport i el de la resta de parts per tal de gestionar correctament 

els recursos, per això és fa un pressupost per tal de dotar de recursos a cada part del 

projecte. 

 

Per pressupostar, es descarta el valor econòmic del temps de la comanda i es treballa sobre 

la base de reduir els costos econòmics, encara que es farà servir el valor temporal per 

avaluar els resultats finals del projecte en cas que la duració del pintat de la cèl·lula sigui 

inferior al actual. Recordant de l‟apartat de disseny conceptual, l‟estructura de costos del 

sistema subcontractat de pintat que l‟empresa té actualment és de la forma, 

 

                                                 {        ⁄ }  

(Eq. 5.1) 
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Evitant una correlació directe amb l‟anterior fórmula, i suposant un horitzó temporal  de 10 

anys per la inversió en la cèl·lula de pintat, es planteja repartir el cost total actualitzat del 

servei de pintat actual entre les diferents despeses previstes pel projecte.  

 

En primer lloc es concreten i es fan estimacions d‟alguns detalls essencials per realitzar el 

càlcul del pressupost, 

 

 El nombre de figures que es voldrien pintar en una jornada productiva de 16 hores 

seria de 160 (
             

       
), i suposant un temps objectiu de 40 segons per pintar 

cada figura, el temps de pintat del nombre de figures assignat diàriament seria de 1 

hora i 46 minuts. Equivalentment el temps estimat per pintar tota la comanda en 

temps ininterromput seria 44,4 hores o 3 jornades. 

 

 El temps previst per a què l‟operari munti i desmunti la figura del suport és de 5 

segons cada operació, deixant 30 segons disponibles pel procés propi de pintat. 

 

 La idea inicial d‟utilitzar una rampa intermèdia per mantenir les figures que 

necessiten ser repintades es concreta i simplifica en forma de recipient on el robot 

deixarà caure les figures amb suport. D‟aquest recipient, un cop acabada la sèrie de 

figures que s‟estigui pintat, un operari les tornarà a posar a la rampa d‟entrada sobre 

el suport en la corresponent nova orientació.  

Seguidament es presenten les partides de costos a tractar i s‟avaluen les dades d‟una 

simulació feta de la càrrega de treball per una jornada (veure annex B.2), 

 

 Valor actualitzat del cost total del servei de pintat actual durant l‟horitzó temporal del 

projecte tenint en consideració que el volum de figures per comanda estàndard són 

4.000 i el preu del diner 4,57% (dades a l‟annex B.1), 

 

                        

 ∑
(                  )                  

(                ) 

                

   

 ∑
(                 )   

         
      

(       ) 

  

   

                

(Eq. 5.2) 

 



Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites Pàg. 27 

 

 

   
                 

      
       

       
⁄

                                   

 

 El cost del braç robot ABB IRB model 140 de segona mà revisat i amb menys de 

500 hores té un cost mitjà de 13.395,25€ (veure annex B.3) mentre que el cost nou 

és de 34.805,00€. Per aquest projecte en què les sol·licitacions mecàniques no són 

rellevants es considera suficient un braç robot de segona mà amb menys de 500 

hores i revisat. El període d‟amortització del cost del braç robot es considera en 10 

anys resultant en un valor d‟amortització anual de 1.339,52€.  

 

 El consum elèctric del braç robot és de 1.440 kWh treballant a plena capacitat. Es 

considera que el robot en aquest projecte treballaria entorn del 10% de la seva 

capitat ja que els moviments necessaris per col·locar la peça sota els injectors són 

predominantment de 2 dels 6 eixos. Els motors d‟aquest dos eixos són els més petits 

del robot d‟aquí que es consideri un 10% del consum total per pressupostar, tot i que 

en l‟avaluació final del projecte posterior a la realització d‟experiments es mesurarà el 

seu valor real.  Considerant el temps obtingut en la simulació, el temps per realitzar 

una comanda és de                      ⁄                            i que el 

preu del kWh, en el moment de fer aquest document, a les hores valls contractades 

amb la companyia Iberdrola per una potència inferior de 10 kW és de 0,058616 €, 

resulta en un cost de consum elèctric per comanda de                 

             ⁄           . El terme de potència de la tarifa elèctrica són 20,63 €. 

 Desconeixent encara els injectors de pintura que s‟utilitzaran, es pressuposten 100€ 

per unitat per fer front a aquesta despesa. Fent el valor total del cost en injectors de 

600€ i l‟horitzó d‟amortització, en paral·lel amb el braç robot, de 10 anys resultant en 

un valor d‟amortització anual de 60€.  

 

 El cost de programació del robot per a cada model diferent es valora en funció de les 

hores de dedicació i a partir d‟una primera experiència amb el software de simulació 

de moviments del robot, RobotStudio®. Així es creu que seran necessàries 5 hores 

de programació per model sent 27 la mitjana de models diferents anuals. Així 

mateix, s‟estima 1 hora de duració del procés de digitalització de cada model. 

 

 El cost horari de mà d’obra serà de 1€ pel procés de programació, digitalització i 

tasques d‟operari. Així els costos totals respectius serien, 
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o Cost de programació:             ⁄     ⁄              ⁄          ⁄  . 

o Cost de digitalització:             ⁄     ⁄              ⁄         ⁄  . 

o Cost de operari:                     ⁄     ⁄                ⁄  . 

 

 La pintura que es necessita ha de ser de assecat ràpid, i per això es pensa en la 

pintura acrílica d‟un preu 15   ⁄   i el consum de pintura per figura es pensa que 

podria ser al voltant de 1 ml. El cost estimat de pintura de cada figura seria de 

     ⁄     
  

      ⁄              ⁄   i el cost de pintura per comanda estàndard 

de 4.000  figures,              ⁄        
       

       
⁄             ⁄  . 

 

 Els recursos assignats per a cada suport són de 7,5 € mentre que a la rampa se li 

assigna un valor de 25€, i pensant en què es poden necessitar 10 suports,  el 

pressupost per suports i rampa és de 100€ amb una amortització de 10 anys a 

una quota de 10     ⁄  . 

 

De les dades anteriors es fa un anàlisi de l‟efecte de la variabilitat del cost de la comanda 

sobre la viabilitat del projecte, 

 

                   (               )

 ∑
(            )                                          

(                ) 

  

   

 ∑
(            )   

         
      

                            

(       ) 

  

   

 

(Eq. 5.3) 

 

Per a valors del cost de comanda superiors a 372,67€ el cost del projecte supera al cost del 

sistema actual, deixant com a únic avantatge respecte al sistema de pintat actual que el 

projecte pintaria les figures en menys temps. La diferència entre 420,44€ que és el cost de la 

comanda actual i 372,67€ correspon a la compensació dels costos associats a la nova 

inversió. 
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Gràfic 5.1: cost del projecte en funció del cost de comanda 

 

Amb el cost de comanda pressupostat pel projecte, que és de, 

 

                                                                        

                           

(Eq. 5.4) 

 

la comparació del cost del projecte amb el sistema de pintat actual segons l‟horitzó temporal 

del projecte és com mostra el gràfic 5.2 

 

 

Gràfic 5.2: comparació de l'evolució dels costos acumulats actualitzats 
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De la comparació de costos es constata que la viabilitat del projecte millora a llarg termini on 

el cost del projecte seria clara i progressivament inferior a l‟actual, d‟això que la zona 

temporal on es justifica el projecte sigui entre 7 i 10 anys. 

 

 

La distribució de costos variables de la 

comanda del projecte (veure gràfic 5.3) 

mostra que el cost principal de la cèl·lula és 

la despesa en electricitat que a més està 

directament relacionada amb el número de 

moviments del robot. Resultant d‟això es que 

una optimització dels moviments afecta 

manifestament al cost de comanda.  

 

 

 

 

5.3. Distribució a l’espai de la cèl·lula 

La cèl·lula prototip vinculada a aquest projecte que s‟instal·larà i funcionarà de manera 

provisional als espais habilitats per la Fundació CIM consta dels següents elements fixes, 

 

Element Descripció 

 

 

 

Injectors: 6 injectors requerits per adquirir nivell de pintat competitius 

optimitzant el temps de cicle amb els seus corresponents dipòsits de 

pintura. 

 

 

 

Recipient de sortida: simple contenidor on el robot dipositarà les 

figures als seus suports que ja s‟han pintat sense seguir cap ordre. 

Aquest recipient està proveït d‟una nansa i de rodes per tal que 

l‟operari el manipuli amb facilitat. 

Taula 5.1: taula de símbols utilitzats en les representacions de les distribucions a l'espai de la cèl·lula. 
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Element Descripció 

 

 

 

Rampa d’entrada: element de la cèl·lula on l‟operari deixarà el 

figures a pintar. 

 

 

 

Mòdul de control: apèndix del braç robot ABB que controla el braç a 

baix nivell de programació com la coordinació dels motors per 

acomplir les trajectòries i altres funcions pròpies internes del braç. 

 

 

 

Ordinador: en aquest s‟executarà el control i la programació del 

robot a alt nivell de programació, nivell visual, utilitzant per a aquest fi 

el software propi de ABB, RobotStudio®. Aquí és on es faran les 

tasques de programació dels diferents models de figures. 

Taula 5.1 (continuació) 

 

Amb els elements anteriors es pretén trobar una distribució a l‟espai que satisfaci el millor 

possible les necessitats d‟espai del projecte i també les necessitats de les funcions que 

actualment es realitzen a l‟espai assignat per la Fundació CIM. Aquest espai habilitat per la 

Fundació CIM per muntar el prototipus d‟aquesta cèl·lula de pintat és una sala de diferents 

usos actualment i que havia sigut la sala de rapid tooling (veure imatge 5.1) amb una 

superfície de 27 m2 nominals dels quals 14 m2 estarien disponibles per altres usos. 

 

Cal recordar que sent el robot un element de risc per a les persones, s‟assumeix que en la 

concreció física de la distribució a l‟espai de la cèl·lula s‟instal·laran tancaments, barreres o 

elements similars que impedeixin l‟accés a la zona de treball del robot. Aquest elements 

crearan una zona de seguretat al voltant del robot. 
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Imatge 5.1: Espai habilitat per la Fundació 

CIM per muntar la cèl·lula prototip. Font: 

Fundació CIM. 
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La sala rapid tooling permet diferents distribucions a l‟espai de la cèl·lula prototipus que 

inicialment semblen interessants, la primera d‟elles (veure imatge 5.2) intenta aprofitar els 

elements existents a la sala pel benefici propi de la cèl·lula com és el cas d‟una petita 

cambra de pintat manual amb un extractor que podria resultar útil per controlar el residus de 

pintura dels injectors de la cèl·lula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.2: primera 

proposta de distribució a 

l’espai. 
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Una segona proposta (veure imatge 5.3) era la d‟ubicar la cèl·lula de pintat a prop d‟una pica 

amb aixeta amb aigua corrent per manipular la pintura amb major control. Es requereix aigua 

per adequar la concentració de pintura, que depenent de la pintura podria ser aigua corrent 

en lloc de aigua destil·lada o tractada d‟alguna forma. 

 

{Nota: qualsevol residu líquid de pintura ha de ser processat per una empresa especialitzada} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.3: segona 

proposta de distribució a 

l’espai. 
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La proposta definitiva de distribució (veure imatge 5.4) satisfà la necessitat de connectar el 

mòdul de control a la xarxa de dades interna de la Fundació CIM. Aquesta connexió permet 

programar i controlar el robot des de qualsevol ordinador connectat a aquesta xarxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.4: 

distribució a 

l’espai final de la 

cèl·lula. 
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5.4. Especificacions del suport 

Incondicionalment el suport per les figures durant el procés de pintat ha de satisfer unes 

especificacions físiques i funcionals així com, permetre una bona subjecció per part del braç 

robot, o com poder-lo adaptar al màxim nombre possible de figures diferents. 

 

El braç robot estarà dotat d‟una pinça, per això el suport ha de satisfer a aquesta eina 

limitada en quant a formes de subjectar. Per cobrir aqueta necessitat es pensa en una forma 

d‟aleta que la pinça del braç pinçarà a la qual se li donarà una morfologia apropiada perquè 

la pinça no rellisqui. 

 

Examinant la morfologia de les figures i la seva mida s‟arriba a una primera delimitació de la 

mida del suport que serà de 100 x 60 mm2 de superfície plana on es subjectarà la figura i 

una profunditat de 45 mm per encabir una aleta per on el subjectarà el braç robot. 

 

Un altre aspecte rellevant és el pes del suport ja que el braç robot en les posicions més 

allunyades del centre de la seva zona de treball el pes màxim de treball és de 1 Kg. Aquesta 

observació inicialment es considera poc rellevant donat que el pes de les figures oscil·la 

entre els 12 i els 150 grams i el pes del suport no serà superior a 729 grams tenint present 

que l‟alumini és una bona opció com a material de construcció {  

                  
  

   ⁄   }. 

 

A banda del pes, altres motius que justifiquen la utilització de l‟alumini per la construcció del 

suport és que es preveuen fer diferents mecanitzats a la peça i que els requeriments 

mecànics del suport no són significatius. 

 

De manera general es busca simplicitat en la utilització del suport com a conseqüència de la 

intenció de tenir una productivitat de la cèl·lula elevada i que la operació de muntatge de la 

figura sobre el suport la faria inicialment un operari. També, i no gens menys important la 

facilitat de fabricació i el muntatge de les parts que formin el suport a fabricar.  

 

Quant al nombre de suports que s‟haurien de fabricar, es consideren prèviament les dades 

extretes de la simulació de càrrega de treball (veure annex B.2) feta per comprovar que el 

nombre de suports pressupostats compleix els rendiments econòmics previstos pel projecte.  

De la simulació se n‟extreu que el nombre de suports no és un factor clau i que augmentar el 

nombre suports no implica augmentar en tots els casos la productivitat de la cèl·lula. 
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El procés de pintat previst i simulat en la simulació és un procés que prioritza la pròpia 

operació de pintat fent que la operació de pintat no s‟interrompi sent l‟operari el que s‟adapta 

durant el seus punts morts al procés. D‟aquesta manera l‟operari allibera les figures ja 

pintades dels seus suports mentre hi ha una figura en procés de pintat, a part de deixar un 

marge suficient al final del procés de pintat de la figura en curs per poder preparar la 

següent figura que entrarà. 

 

Constatat el fet anterior, el nombre de suports es redueix al mínim possible, que són dos, un 

per subjectar la figura en procés i un altre per anar preparant mentre la figura es pinta. 

Tenint en compte que l‟operari no pot treballar de manera ininterrompuda el nombre de 

suports s’estableix en 10, dues vegades la capacitat de la rampa d‟entrada de suports a la 

cèl·lula, que resulta en una taxa d‟ocupació de l‟operari del 29,66% . 

 

5.4.1. Proposta de suport V.1 

La primera proposta de suport (veure imatge 5.7) per les figures es centra en la idea de què 

els peus de les figures són els dos únics punts de suport de les figures, que la planta dels 

peus és sempre una superfície plana i que la figura sempre està en una posició vertical. 

D‟aquí és immediat pensar en una peça que s‟adapti a la forma del peu de les figures com 

és el cas d‟una guia o canal (veure imatge 5.5). 

 

El funcionament d‟aquesta part del suport en forma de guia és 

similar al de una pinça, mitjançant tractaments tèrmics de l‟acer i 

aprofitant la flexibilitat de les làmines d‟acer s‟aconsegueix que 

les parets de la guia facin la funció de pinça.  També es 

contempla emprar un plàstic per fer la guia ja que els 

requeriments mecànics no són rellevants, sent aquesta opció 

més econòmica i amb menor risc de malmetre les figures amb el 

contacte entre el metall de la guia i la resina de la figura. 

 

 

D‟aquesta manera les figures es podrien subjectar i extreure de manera ràpida del suport, 

ambdós  amb gran facilitat donat que la guia s‟adapta a gran varietat de formes dels peus de 

les figures. Per introduir els peus de les figures a la guia només és necessari desplaçar el 

peu a través del canal obert interior de la guia. (veure imatge 5.6) 

Imatge 5.5: guia del suport V.1 
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Les mesures preses per dimensionar la guia s‟extreuen de 

l‟anàlisi de les plantes dels peus d‟una mostra de 9 figures 

donant com a resultat que les mesures òptimes que farien 

la guia vàlida per aquesta mostra de 9 models diferents 

serien: 15mm d‟amplada, 30mm de profunditat i una alçada 

de 20mm. 

 

Mitjançant el disseny de pinça anterior per la guia, el 

disseny que hauria de tenir el suport per poder aprofitar les 

propietats de la pinça i de la guia seria com segueix, amb dues parts mòbils que són les 

guies ajustables sense eines mitjançant els cargols de cap de papallona. 

 

Imatge 5.7: suport V.1 

Imatge 5.6: funció de pinça de la 

guia. 
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Amb aquest disseny del suport s‟aconsegueix una gran adaptació a les diferents posicions 

dels peus de les figures gràcies al canal paral·lel al costat llarg del suport per on es desplaça 

el cargol unit a la guia permetent així un desplaçament lateral de la guia.  

 

L‟apèndix del suport (veure imatge 5.8) que fa la funció d‟aleta és un 

perfil estàndard  “H” de manera que la pinça del robot té la forma justa 

per subjectar-la per la part interior. 

 

Per tal d‟assegurar que la posició de figures del mateix model queden 

posicionades amb la mateixa orientació es podria fixar el cargol d‟una 

de les guies i deixar ajustable l‟altre. El cargol amb cap en forma de 

papallona fa el cargolat i descargolat més ràpid ja que s‟ajusta sense 

eines. 

 

Com un dels objectius del projecte és automatitzar el procés de pintat  es per això que es 

pensa en la utilització de rampes d‟alimentació com a entrada a la cèl·lula de pintat. Per 

facilitar l‟ utilització d‟una rampa amb el disseny del suport V.1 es dota el suport d‟uns topalls 

(veure imatge 5.9) que deixen suficient marge entre la superfície de la rampa per on llisca el 

suport i els cargols que fixen les guies.  

 

 

Imatge 5.9: topalls de separació del suport V.1 

 

L‟assignació de materials al disseny de les peces seria de, la base  i el perfil “H” d‟alumini, 

les guies de plàstic com metacrilat o PVC, els cargols d‟acer. 

 

 

Imatge 5.8: detall 

pinça - apèndix 

suport 
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La fixació del perfil “H” (veure imatge 5.10) a la base del 

suport V.1 es faria mitjançant passadors de diàmetre 

2mm pel costat oposat de la superfície de la base. 

 

Referent a la fabricació de la base del suport V.1 es faria 

per fresat d‟un bloc d‟alumini de 60x100x15 mm i la 

fabricació de les guies per extrusió del plàstic. 

 

Finalment, el pes del suport V.1 s‟estima en,  

 

    (                             )                                           

 (            )       
  

   ⁄       
  

   ⁄           

            

(Eq. 5.5) 

 

D‟aquest suport s‟observen diferents inconvenients o punts de millora com són la dificultat 

per fixar la figura en una posició determinada de forma fàcil i ràpida per incorporar al procés 

automatitzat de pintat.  Paral·lelament, aquest prototip de suport té un elevat nombre d‟hores 

de mecanitzat, sobretot de la base del suport, fent que el cost de sigui superior al prototipus 

V.2. 

 

Un altre punt de millora del disseny és la forma de subjecció, donat que el perfil “H” no té 

cap mecanisme d‟auto centrat que faciliti l‟acció de subjectar per part de la pinça del braç 

robot. Aquest mecanisme d‟auto centrat consisteix en dotar zona per on pinçarà el braç 

robot d‟una geometria que inequívocament només tingui una posició possible forma de 

coincidir amb la forma geomètrica de la pinça. En aquesta línia, en el perfil “H” és inevitable 

el joc entre la pinça i les parets del perfil (veure imatge 5.11). 

 

L‟acció de pinçament que hauria de fer el braç robot amb el 

suport V.1 ha de consistir en una aproximació des de la part 

inferior del suport fet que complica la construcció de la rampa 

que hauria de tenir un canal central.  

 

 

Imatge 5.10: fixació del perfil “H" 

Imatge 5.11: vista 

perpendicular a la guia 
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5.4.2. Proposta de suport V.2.1 

Amb la intenció de millorar els defectes del primer disseny del suport, s‟observa una altre 

característica de les figures i és que totes tenen dues cames que tenen formes cilíndriques 

molt més homogènies entre models diferents que com ho era la morfologia dels peus.  

 

Progressant per aquesta nova via, la idea principal del suport V.2 gira entorn del pinçament 

de les cames de les figures entre dues superfícies planes (veure imatge 5.12), mitjançant 

una peça fixa unida a la base del suport i una part mòbil que es desplaça per una guia o 

canal fins a fer pressió sobre les cames de la figura.  

 

La forma tancada a l‟interior de les dues meitats és un prisma de 20x10x90 mm ja que s‟ha 

comprovat que el volum dels dos peus de les figures de la mostra de prova de 9 figures es 

pot tancar a l‟interior d‟aquest prima.  

 

Aquesta geometria permet fer pressionar les cames de les figures amb la suficient força per 

tal de que no es desplacin verticalment encara que el peu no faci contacte amb la part 

inferior del interior de la forma de “L” invertida de la part fixa.  

 

Cal indicar un fet observat i és que la 

forma de les cames és tronco cònica 

invertida, és a dir la part inferior és de 

diàmetre menor fent que al pressionar 

amb la part mòbil a l‟altura del genoll de 

les figures la tendència natural d‟equilibri 

de la figura és la d‟estrènyer-se contra a 

la superfície plana del suport. 

 

Per tal d‟aconseguir la mobilitat de la 

meitat mòbil del nou disseny del suport 

s‟emparà una barra cilíndrica i un cargol que serà l‟encarregat de fer l‟ajust fins a subjectar la 

figura. La rosca d‟aquest cargol podria fer-se d‟un pas de rosca suficientment llarg com 

perquè el tancament de la part mòbil sigui ràpid. La distància objectiu que hauria de recórrer 

la part mòbil és de 20 mm donat que és aquesta la distància mínima de separació de les 

parts per poder introduir els peus de la figura entre les dues parts.  

 

Imatge 5.12: part fixa i part mòbil 
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Aprofitant les dues superfícies planes superiors de la part fixa i la part mòbil es pensa en 

simplificar el disseny de la rampa dotant al suport d‟una regata per on es recolzaria sobre 

dues barres que farien de rampa (veure imatge 5.13). Aquesta nova modalitat de rampa, que 

inverteix la posició de la figura facilita l‟acció de pinçament del braç robot en el moment de 

subjectar el suport. 

 

 

Imatge 5.13: posicionament invertit del suport 

 

En aquesta nova orientació del suport la figura queda penjant en posició vertical del suport 

entre les dues barres que fan la funció de guia. La separació de les barres és suficient com 

per encabir les figures, que observant una mostra de 9 figures aquesta distància seria de 

90mm.  

 

La geometria del contorn del suport és la encarregada de separar les figures de diferents 

suports creant l‟espai de separació necessari entre dos suports consecutius com perquè en 

el moment de què el braç robot extregui el primer suport la figura no topi amb el suport 

següent. 

 

Reunint els conceptes anteriors s‟arriba a un disseny del suport v.2.1 (veure imatge 5.14), en 

el que s‟ajunten la facilitat de col·locació a la rampa per part de l‟usuari i l‟efecte pinça que 

fan la part mòbil i la part fixa a les cames de les figures. 

 

La funció de pinça que fa aquest disseny de suport a les cames de les figures assegura una 

bona fixació durant el procés de pintat i a més facilitat d‟ús. En aquesta versió del suport la 

part per on pinçarà la pinça s‟ha substituït per una simple aleta per on una pinça de 

geometria plana subjectarà el suport possibilitant que el suport es pugui subjectar amb dues 

orientacions perpendicularment a la base o paral·lelament.(veure imatge 5.15) 
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En el cas de la subjecció 

paral·lela a la base del 

suport seria una forma 

d‟establir un sistema d‟auto 

centrat del suport respecte 

de la pinça del braç i així 

facilitar la programació del 

robot, ja que la pròpia 

geometria condiciona que 

el suport un cop agafat 

quedi en la mateixa posició 

cada vegada que es 

subjecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.15: mecanisme d’auto centrat de la aleta 

Imatge 5.14: suport V.2.1 
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En el cas de l‟aleta, el mecanisme d‟auto centrat actua quan la pinça del braç robot aixeca el 

suport ja que l‟aleta fa de topall per la pinça en l‟eix horitzontal i la cara inferior de la base del 

suport limita el moviment vertical.  

 

Per fixar la figura al suport només cal situar la figura sobre la base del suport i collar el 

cargol manualment perquè la geometria de “L” invertida actua com a mecanisme d‟auto 

centrat de la figura que la col·loca en posició vertical. 

 

L‟aspecte més positiu d‟aquest suport és que les quatre entalles a la part superior permeten 

que el suport es dipositi invertit sobre la rampa simplificant el disseny d‟aquesta. Es 

especialment important que aquestes entalles permeten una ràpida i fàcil col·locació del 

suport per part de l‟operari sobre la rampa. 

 

Finalment, el pes del suport V.2 s‟estima en,  

    (                             )                                

 (                      )

 (             )       
  

   ⁄       
  

   ⁄           

            

(Eq. 5.6) 

 

El suport V.2.1 té una mancança  parcial en el compliment  de l‟objectiu del suport de 

col·locar la figura en la posició horitzontal correcte ja que no té cap geometria limiti el 

desplaçament de la figura longitudinalment al llarg de la part mòbil. 

 

El sistema de guia per moure la part mòbil té possibilitat de falcament, és per això que en 

futurs dissenys s‟intentarà evitar aquest sistema ja que emprar un cargol per desplaçar la 

part mòbil podria resultar molt lent per introduir en un sistema automatitzat on es busca 

reduir temps de cicle. 

 

5.4.3.  Proposta de suport V.2.2 

Un sistema de tancament ràpid (veure figura 5.16) en substitució del cargol milloraria el 

temps de tancament i obertura del suport  per fixar o alliberar  la figura. El funcionament es 

basa en la excentricitat d‟una el·lipse on la diferència dels seus diàmetres és el recorregut 

de la part mòbil del suport.  
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Donat que la mida del cos excèntric que seria suficient per 

aconseguir el desplaçament objectiu de la part mòbil del suport de 

20mm faria la palanca massa gran el tancament ràpid en 

comparació amb el suport s‟opta per limitar el recorregut a 15mm, 

sent aquesta la diferència de longitud entre els diàmetres de la 

el·lipse. Això es justifica perquè les cames de les figures tenen 

totes un diàmetre superior a 5mm i per tant és distància que no cal 

recórrer. 

 

 

 

 

Amb aquest nou sistema el suport quedaria presentat com segueix, 

 

Imatge 5.17: suport V.2.2 amb tancament ràpid 

 

Aquest sistema té un inconvenient i és que té un punt d‟equilibri inestable a partir del qual el 

sistema s‟obra o es tanca sol, tenint com a conseqüència que el suport s‟obri durant el 

procés de pintat per figures que el gruix de les cames situí aquest tancament ràpid en la 

zona d‟obertura.  

 

Malgrat lo anterior es podria millorar la geometria del tancament ràpid fent així que el 

tancament aconsegueixi més estabilitat. 

 

5.4.4. Proposta de suport V.3 

La darrera proposta de suport pretén millorar les anteriors versions corregint els principals 

inconvenients trobats i establir un disseny final per poder-lo fabricar. 

Imatge 5.16: tancament 

ràpid 
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Primerament, es millora la manera centrar i posicionar 

(veure figura 5.18) d‟igual forma totes les figures al 

suport, amb aquesta finalitat,  es pensa en què la 

superfície superior del suport tingui una forma 

d‟esquadra per tal de què la figura quedi limitada en les 

dues direccions del pla.  

 

 

La segona millora important , és la introducció d‟un sistema senzill de fabricar per fer duu a 

terme la funció de centrar i subjectar invariadament el suport durant el procés de pintat 

(veure imatge 5.19). D‟aquí que les diferents versions d‟aleta que s‟han mostrat anteriorment 

es substitueixen per uns passadors de diàmetre 10mm cargolats a la superfície inferior del 

suport amb cargols de mètrica 5. 

  

 

Imatge 5.19: sistema d’auto centrat del suport V.3 

 

Amb aquest nou sistema d‟auto centrat i una pinça amb dos semicilindres fresats a les dues 

respectives superfícies planes de la pinça s‟aconsegueix que el suport només es pugui 

subjectar d‟una única forma possible. El sistema d‟auto centrat actua quan la pròpia pressió 

que exerceix la pinça posiciona el suport de forma que la geometria dels passadors s‟adapta 

a la geometria de la pinça quedant encaixades.  

 

La tercera millora important és el sistema de subjecció de la figura que s‟abandona la idea 

d‟un sistema mecànic per un de flexible però no elàstic com és una cinta de Nylon® o 

poliamida amb un anella corredissa com les que es troben a les motxilles. També és 

possible utilitzar un goma elàstica suficientment tensada. 

 

Imatge 5.18: sistema de posicionament 



Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites Pàg. 47 

 

 

Aquest nou sistema de subjecció implica fer una petita modificació al nou sistema de centrat 

de la figura donat que en els punts extrems la cinta desplaçaria la figura cap al centre i no 

cap a la cantonada de la esquadra que és l‟objectiu. (veure imatge 5.20) 

 

 

Imatge 5.20: efecte de la cinta 

 

Això queda resolt desplaçant el topall al centre del suport (veure imatge 5.21) de manera 

que és la part interior d‟una de les cames la que toca amb el topall i per tan manté la figura 

en una posició coneguda. Alhora permet a la cinta exercir una pressió uniforme sobre les 

cames de la figura permetent una bona fixació. 

 

 

Imatge 5.21: topall central 

 

Finalment, el disseny del suport V.3 final proposat materialitzant els conceptes anteriors 

queda de la següent forma mostrada en l‟imatge 5.22 . 
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Per tal de millorar la 

subjecció de la cinta se li 

ha fet un mecanitzat a la 

cara posterior vertical del 

suport per tal que de què 

la cinta quedi dintre 

d‟aquest canal permetent 

que faci una millor 

subjecció.  

 

Les parts laterals de la 

base de la base del 

suport són 10mm més 

llargues que els extrems 

corresponents de la part 

lateral vertical perquè 

serà la superfície de 

contacte per on es 

recolzarà el suport a la 

rampa. 

 

 

 

La posició desplaçada del canal respecte del centre del 

costat vertical del suport permet que la cinta faci un petita 

força vertical que ajuda a mantenir la figura en contacte 

amb la part plana del suport. (veure imatge 5.23) 

 

Juntament amb la tensió de la cinta mantinguda per la 

anella corredissa asseguren una fixació suficient pel 

propòsit de la cèl·lula de pintat. 

 

 

 

 

 

Imatge 5.23: desplaçament del 

canal de la cinta 

Imatge 5.22: Suport V.3 
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Aquest disseny de suport té a més la particularitat d‟ésser fàcil de construir donat que està 

format per un únic bloc l‟alumini de 40x30x90mm al qual se li fa un buidat i per dues altres 

peces cilindres de diàmetre 10mm i llargada 20mm que formen el sistema d‟auto centrat. Els 

cilindres de l‟auto centrat s‟uneixen a la peça anterior mitjançant cargol de mètrica 5. 

 

Com a material de construcció es tria l‟alumini, excepte pels cargols, donat la seva facilitat 

de mecanitzat, fins i tot seria possible fer aquest suport en metacrilat o qualsevol altre 

material plàstic rígid. El criteri d‟elecció entre materials seria el cost econòmic dels dos 

prismes de 10x30x90mm donat que les característiques mecàniques acompleixen 

suficientment les necessitats. 

 

Amb aquest disseny, el muntatge del suport també resulta simple i ràpid, estalviant en cost 

de construcció del suport així com evitant errors de muntatge donat que les peces són 

simètriques. El muntatge del suport procediria com es veu a continuació, 

 

Imatge 5.24:muntatge del suport V.3 
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5.5. Rampa d’entrada de figures a la cèl·lula 

5.5.1. Especificacions de la rampa 

 

La rampa ha de ser una extensió de la cèl·lula de pintat d‟ on el braç robot agafarà el suport 

de la figura i el presentarà als injectors, és per això que ha de complir unes especificacions 

referents a la seva alçada i la velocitat de circulació dels suports a través seu.  

 

 

Imatge 5.25: zona d'abast del braç robot, Font: www.abb.com/robotics 

 

L‟alçada òptima de la rampa al nivell inferior seria necessari que fos de 350mm que és on la 

zona d‟abast és més ample (veure imatge 5.25) i per tant és l‟alçada on hi ha major nombre 

de configuracions de moviments possibles per subjectar el suport de la forma més adient. 

 

La facilitat d‟ús és una propietat prioritària de la rampa perquè serà un operari el que haurà 

de situar els suports amb les figures sobre la rampa d‟entrada de la cèl·lula i 

conseqüentment el moviment per ser repetitiu haurà de ser simple. 

 

5.5.2. Proposta de rampa V.1 

El model de rampa que s‟adaptaria al disseny del suport V.1 seria el següent, 
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Imatge 5.26: rampa V.1 

 

on la part principal que fa de canal per on es desplaçarà el suport són dos perfils en forma 

de “L” amb dos topalls respectivament a cadascun dels seus extrems, el topall del nivell 

superior de la rampa té la finalitat de donar estabilitat a la estructura i el del nivell inferior la 

de aturar amb precisió el suport.  

 

Un detall important és que la rampa està oberta per l‟extrem del nivell inferior (veure imatge 

5.27) on el suport restarà parat fins que el braç robot el subjecti això es degut a què el suport 

V.1 té l‟aleta de subjecció per la part inferior.  

 

Com a conseqüència del detall anterior l‟estructura de sustentació de la rampa ha de ser 

consistent i donar suficient estabilitat al conjunt, és per aquest motiu que s‟han utilitzat perfils 

cilíndrics de diàmetre 50 mm reforçats amb dues barres laterals d‟acer de 1mm de diàmetre 

amb la funció de tensors. Addicionalment, els quatre perfils cilíndrics estan fixats al paviment 

amb quatre respectives unions cargolades. 
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El material dels perfils “L”, els topalls i la resta 

de peces auxiliars per donar forma a la rampa 

són d‟alumini, mentre que les barres tensores i 

els quatre perfils cilíndrics són de perfil cilíndric 

d‟acer 

 

Referent a les mesures, la longitud útil de la 

rampa s‟estableix en primers termes en 500 

mm, distància que correspon a un estoc de 5 

figures sobre els respectius suports per entrar a 

la cèl·lula de pintat.  

 

La inclinació de la rampa és de 10º, ja que és suficient inclinació per desplaçar les figures 

per gravetat i adquirir temps de cicle acceptables, 

 

 El coeficient de fricció base suport{alumini} - perfil “L” de la guia{alumini} és 0,12. 

                                         

                                                                   
  ⁄
  

                   

                                
  ⁄
                    

                        
     

      
  

             

        
       

  ⁄
  

 La velocitat de col·locació de suports a la rampa correspon al temps que triga un 

suport en desplaçar-se la seva longitud, 

                                                  (√
                   

 
 ⁄            ó 

  ⁄
 )

  

 (√
    

 
 ⁄        

  ⁄
 )

  

           
      

     ⁄   

(Eq. 5.7) 

5.5.3. Proposta de rampa V.2 

La proposta de rampa del suport V.2 (veure figura 5.28) és considerablement més senzilla 

gràcies a què durant el disseny del suport és va considerar la rampa. Aquesta proposta està 

formada per dos perfils cilíndrics presoners entre dos blocs extrems que asseguren la 

distància entre les barres.  

Imatge 5.27: Suport V.1 sobre la rampa V.1 
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Imatge 5.28: rampa V.2 

 

Els dos blocs extrems tenen plans inclinats 10º per donar al conjunt de la rampa una 

inclinació de 10º , 

 

 El coeficient de fricció base suport{alumini} - perfil “L” de la guia{alumini} és 0,09. 

                                         

                                                                   
  ⁄
  

                   

                                
  ⁄
                    

                        
     

      
  

             

        
       

  ⁄
  

 La velocitat de col·locació de suports a la rampa correspon al temps que triga un 

suport en desplaçar-se la seva longitud, 

                                                  (√
                   

 
 ⁄            ó 

  ⁄
 )

  

  (√
    

 
 ⁄        

  ⁄
 )

  

          
       

     ⁄  

(Eq. 5.8) 

 

El suport V.2 en funcionament quedaria com segueix, 
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Imatge 5.29: muntatge suport V.2.2 sobre la rampa V.2 

 

Un altre punt de millora d‟aquesta rampa, a part de la simplicitat, és que es pot recolzar 

sobre qualsevol superfície plana de forma senzilla amb 2 cargols inserits a cadascun dels 

dos topalls quedant així l‟estructura completament fixada. 

 

Referent als materials, els topalls és farien mecanitzant dos tacs d‟alumini i les barres de 

perfil cilíndric d‟acer. Aquetes barres no cal que siguin calibrades donat que el punt rellevant 

referent a la fixació de la posició és el nivell inferior justament lloc on el topall calibra 

pròpiament la distancia entre les barres a 90mm. 

 

La distància entre les barres es considera que és suficient per encabir entre elles les figures 

més amples de la mostra de 9 figures que són de 80mm. 

 

5.5.4. Proposta de rampa V.2.1 

El disseny de la rampa V2 adaptat, amb petites modificacions per adaptar-se al model final 

de suport V3 quedaria reduïda la longitud de les barres a 250mm per tal de mantenir com a 

màxim un estoc de 5 figures sobre la rampa d‟entrada. També la separació de les barres es 

redueix igualment fins a 84mm, això són 2mm de marge per cada costat de la part vertical 

del suport per donar suficient joc amb la rampa per ser fàcil de dipositar-hi el suport a sobre 

de la rampa. 

 

El disseny de la rampa V.2, després de rebre consell d‟un especialista en fabricació, es 

decideix simplificar les dues peces que feien de topall per les barres que formen la rampa 

que han quedat substituïdes per peces simètriques i per tant més fàcils de fabricar. 
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Així el resultat global del disseny dels suports, la rampa d‟entrada de la cèl·lula de pintat 

quedaria de la forma següent, 

 

 

Imatge 5.30: rampa V.2.1 i suport V.3 finals 

 

5.6. La pinça del braç robot 

5.6.1. Base de la pinça 

El braç robot ABB instal·lat a la Fundació CIM té un sistema pneumàtic format per un 

compressor d‟aire i un actuador pneumàtic de conversió del moviment lineal d‟un pistó al 

moviment adient per fer tancar i obrir la pinça. (veure imatge 5.31) 

 

El sistema pneumàtic està controlat per la unitat central IRC 5 (especificacions a l‟annex B.4) 

a través de les seves entrades digitals i el moviment de la pinça està governat per un l‟ 

actuador pneumàtic subjectat a un suport en forma de “L” collat a l‟eix extrem del braç robot. 
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El sistema sencer la pinça 

està collat a l‟eix extrem del 

braç robot amb cargols i per 

això es podria substituir en 

cas que fos necessari per 

qüestiones funcionals o 

dimensionals. 

 

La dimensió longitudinal de 

tot el conjunt és de 157mm. 

Una distància considerable 

que s‟ha de tenir en compte a 

l‟hora de programar el braç 

robot. Això s‟aconsegueix 

afegint un offset al sistema de 

referència que hi ha a la 

punta de la pinça del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mecanisme de pinça base que actualment està fixada al braç robot funciona com es veu a 

la següent imatge 5.32, 

 

 

 

Imatge 5.31: sistema base de la pinça del robot 
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Un senzill mecanisme de barres converteix el moviment 

lineal del pistó pneumàtic en un moviment de tancament 

de la pinça. Les dues parts mòbils de la pinça estan 

proveïdes de dos forats cargolats per poder collar una 

eina accessòria adient a cada ús de la pinça fent-la 

completament funcional. El pes d‟aquest conjunt de pinça 

pneumàtica que és majoritàriament d‟alumini es considera 

que és de, 

    (                   )                  

                           

 (      )       
  

   ⁄    

            

    (Eq. 5.9) 

 

Referent al manteniment, el sistema pneumàtic de la pinça només requereix que 

s‟introdueixi una quantitat d‟oli a l‟aire comprimit per mantenir lubricat el mecanisme intern. 

 

5.6.2. Accessori per la pinça 

La geometria de la eina adaptativa que es cargola a la part mòbil de la pinça que hi ha 

instal·lada al braç robot no és incondicionalment fixa ja que la única restricció és la d‟afavorir 

una bona subjecció del suport alhora que fer funcionar adientment el mecanisme d‟auto 

centrat. Donat el sistema d‟auto centrat del suport V.3, que va resultar en el sistema més 

senzill possible d‟auto centrat (veure imatge 5.33) consistent en dos passadors cargolats a la 

superfície inferior del suport, la geometria fàcil de la eina adaptativa o accessori de la pinça 

és la de dos semicilindres quasi complets del mateix diàmetre que els passadors dels 

suport. 

 

Imatge 5.33: funcionament del sistema d’auto centrat 

Imatge 5.32: funcionament del 

sistema base de la pinça 
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Com es veu a la figura el sistema d‟auto centrat rep el nom de l‟acció unívoca de subjectar el 

suport, on els passadors cargolats al suport només poden quedar en una única posició 

respecte a la pinça. Els dos semicilindres quasi complets (veure imatge 5.34), és a dir que 

no arriben a tancar, asseguren que la pressió de la pinça sempre repercuteix sobre el 

passador i no en el contacte entre les dues meitats de l‟accessori de la pinça. 

 

En cas que la fricció entre el passador del suport i 

l‟accessori de la pinça no fos suficient es podria 

redimensionar els semicilindres encolar una tira de 

goma a la superfície interior dels semicercles de 

l‟accessori per millorar la subjecció. 

 

 

 

 

 

 

 

El concepte anterior pren la forma real següent, 

 

 

Imatge 5.35: meitats de l’accessori de la pinça 

 

L‟accessori de la pinça es subjecta a la part mòbil de la pinça mitjançant dos cargols a cada 

meitat que es cargolen a la rosca implementada a la cara interior del forats corresponents 

mecanitzats a l‟accessori. 

 

 

 

Imatge 5.34: recobriment opcional 

dels semi cilindres 
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Així el muntatge general (veure imatge 5.36) de la 

pinça permet al braç robot fer un moviment simple 

perpendicular a la base del suport per situar els 

passadors entre les meitats de la pinça i 

d‟aquesta manera qualsevol petit error de precisió 

del braç robot es corregeix automàticament quan 

la pinça es tanca.  

 

Com és una peça de sol·licitacions mecàniques 

poc destacades i s‟han de realitzar bastants 

mecanitzats el material recomanat per construir 

aquesta peça hauria de ser l‟alumini.  

 

 

 

 

 

5.7. Els injectors 

Els 6 injectors recomanables pels quals 

s‟ha pressupostat un cost total de 600€ i 

que s‟han dimensionat com que han 

d‟encabir en un quadrat de 150 per 150 

mm cadascun es substituiran de forma 

provisional per un disseny propi. 

 

Un esquema del funcionament dels 

injectors és el de la imatge 5.37, on el 

braç robot fa els moviments de translació i 

gir de la figura al voltant del seu eix per tal 

d‟aconseguir que la punta del capçal amb 

pintura faci contacte amb la trajectòria que 

s‟hagi de pintar sobre el contorn de la 

figura. 

 

 

Imatge 5.36: Subjecció del suport amb 

l'accessori a la pinça 

Imatge 5.37: injector en funcionament 
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Aquest injectors com ja s‟ha comentat anteriorment són d‟unes especificacions massa 

concretes per a què existeixi la possibilitat de que sigui un element comercial. 

 

En especial la part que major restricció suposa és la precisió del pintat ja que existent 

comercialment injectors de pintura que s‟utilitzen per pintar grans peces però que no 

ofereixen la possibilitat de ajustar el raig de pintura cap a una línia precisa. Aquest és el 

motiu principal que impulsa la necessitat de crea un injectors fet a mida per aquest projecte 

sempre tenint present que les part que formin el nou disseny siguin el més estàndard 

possible. 

 

5.8. Parts dels injectors 

El disseny presentat a continuació no té perquè ser definitiu podent ser millorat o substituït 

per altres però el que sí que exposa és la forma de funcionament i una idea global de com 

hauria de ser un sistema adequat.  

 

5.8.1. Aerògraf 

Existeix un element comercial anomenat aerògraf que s‟utilitza per pintar maquetes de forma 

manual i que consisteix en un tub connectat a un compressor d‟aire que proveeix un flux 

d‟aire a pressió de aproximadament 3 bar i també connectat a un petit recipient amb pintura. 

 

El funcionament (veure imatge 5.38) és el d‟una simple cambra de mescla on l‟aire a pressió 

arrossega la pintura i la polvoritza a través d‟un orifici estret de diàmetre comprés entre 0,1 i 

1 mm, a continuació es pot veure una mostra del funcionament. 

 

     

 

 

 

 

 

 

El cost del aerògraf sol oscil·lar entre el 35 i els 600€ en funció de la qualitat dels materials 

utilitzats però no és funció directe de la qualitat que es vol aconseguir amb la seva utilització. 

Imatge 5.38: funcionament aerògraf, Font: www.hobbymex.com 
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El paràmetre principal és el diàmetre de la agulla que obre l‟orifici de sortida de la mescla (a 

la imatge és la línia de color negre) que és el que determina la resolució màxima de pintat.  

 

S‟han trobat aerògraf de diferents empreses amb un diàmetre d‟agulla de 0,2mm i 

especialment un de la marca Ventus® model “Basic 0.2” (veure imatge 5.39 i 5.40) per un 

preu mitjà de mercat de 35€ que és el que s‟ha adquirit per tal de duu a terme les proves. El 

lloc on s‟ha adquirit és una botiga online concretament és www.positivos.com tot i que hi ha 

multitud de altres opcions i el cost total mitjà de diferents botigues és de 35€ amb impostos 

inclosos(i.i) més un valor mitjà de 9€ per transport. (especificacions aerògraf a l‟annex C.1) 

 

Imatge 5.39: Ventus Basic 0.2 

 

Imatge 5.40: punta 

 

Aquest aerògraf té algun requeriments operatius importants que s‟han de tenir presents, 

 La pintura que s‟ha d‟utilitzar ha de tenir base aquosa o una altre que no sigui 

agressiva amb les peces de plàstic que hi ha al interior de l‟aerògraf. Com per 

exemple la pintura acrílica. 

 

 La pintura ha de tenir una liquiditat semblant a la de la llet, en cas d‟utilitzar la pintura 

acrílica es pot rebaixar amb aigua. 

http://www.positivos.com/tienda/aergrafos-c-781_7814986.html
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 S‟ha d‟evitar que la pintura es ressequi a l‟interior, en cas de pintura acrílica es pot 

netejar amb aigua fins als 30 minuts posteriors a la utilització o deixant en remull en 

alcohol si està seca. (cas no aconsellable). 

Notes addicionals, 

 La capacitat del dipòsit de pintura de l‟aerògraf és de 2mL suficients per pintar una 

de les figures objectiu del projecte però insuficient per l‟automatització del procés. 

Per contrarestar aquest desavantatge es pot acoblar amb una brida un tub al dipòsit 

cap a un dipòsit major de pintura. 

 

 Si el sistema generador pneumàtic disponible té una pressió superior als 2 bars de 

pressió s‟haurà d‟intercalar un reductor de pressió (veure imatge 5.41) entre el 

aerògraf i el generador. 

 

Imatge 5.41: reductor de pressió de SMC® EAR2060-F02 

 

El reductor de pressió que es disposa a la fundació CIM és el model EAR2060-F02 del 

fabricant SMC® per un preu orientatiu de mercat de 18,50€ que redueix des de una 

pressió màxima de 10 bars a qualsevol valor entre 0 i 10 bars. 

 

5.8.2. Mecanisme d’automatització 

Donat que l‟aerògraf és un instrument manual sorgeix la necessitat de dotar-lo d‟un 

mecanisme de control electromecànic que permeti integrar-se en les característiques del 

sistema de control del braç robot. 

 

L‟element adequat per fer aquesta funció és el servo motor que ofereix en una forma 

compacta un motor amb un control precís de la posició mitjançant polsos elèctrics. Donat 

que és un element clarament comercial i que la força que poden realitzar oscil·la entre 1 i 30 

kg·cm resulta més que suficient es prioritza el criteri del preu per la seva elecció. 
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El servomotor escollit i comprat és un de la marca Futaba® model S3003 (veure imatge 

5.42) per un valor de 16,52€ (i.i) a la botiga especialitzada en electrònica Diotronic, 

www.diotronic.com , i té les característiques següents, 

 

Imatge 5.42: servomotor S3003 

 

 Tipus del coixinet: bronze.  

 Esforç de torsió: 3.2 kg·cm a 4.8V i de 4.1 kg·cm a 6.0V  

 Velocitat: .23 sec/60° @ 4.8V i de 19 sec/60° @ 6.0V  

 Longitud: 1.6 " (41mm)  

 Amplada: 0.8 " (20mm)  

 Altura: 1.4 " (36mm)  

 Pes: 37.2 grams  

 Connector: Cable aproximadament 5 de tipus “J” amb  engranatge de Nylon®.   

 

Aquest servomotor farà els moviments necessaris sobre la palanca del aerògraf per 

controlar el flux d‟aire i la quantitat de pintura que surt pel capçal. 

 

5.8.3. Circuit elèctric de control mig 

Es requereix un petit circuit electrònic per enllaçar el motor amb el controlador del braç robot 

i que el seu simple propòsit és adaptar nivells de tensió fent les connexions necessàries. 

 

Això s‟aconsegueix amb un regulador de tensió com per exemple el 7805 

(veure imatge 5.43), encara que pot ser qualsevol altre com el LM317T 

que la funció principal és adaptar el nivell alt de la sortida del controlador 

del braç robot que està a una tensió de 24V al nivell d‟entrada del 

servomotor que és de 5V. 

 Imatge 5.43: 

7805 

http://www.diotronic.com/


Pàg. 64 Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites 

 

 

També, com a protecció en qualsevol cas que s‟utilitza una entrada o sortida del controlador 

del braç robot s‟utilitza un optoacoblador com el 4N25 que el que fa es aïllar els dos circuits. 

 

Així el circuit d‟interfície seria el següent, 

 

Imatge 5.44: circuit mig 

 

El cost total del circuit sense incloure el servomotor és de 11,89€ . (veure annex C.2.2) 

 

5.8.4. Vàlvula electromecànica de control del flux d’aire 

La següent variable a controlar del aerògraf és l‟encesa i l‟aturada que es fa mitjançant el 

control el flux d‟aire que entra a l‟aerògraf. En tallar el subministrament d‟aire a l‟aerògraf 

independentment de quina sigui la posició de la palanca de control no surt cap quantitat de 

pintura pel capçal. En reiniciar el flux d‟aire la barreja de pintura i aire que surt pel capçal és 

funció de la posició en què està la palanca de control. 

 

Per controlar el flux d‟aire s‟utilitza una simple i comercial vàlvula electromecànica adequada 

per la pressió que suporta l‟aerògraf que és de uns 2 bars de pressió. Els requeriments són 

que la vàlvula estigui adequada per una tensió de funcionament de 24V de lo contrari 

s‟hauria de fer un circuit d‟adaptació de nivells de tensió per connectar-la a la unitat de 

control i també es necessari que sigui monoestable.  

 

Una vàlvula disponible al magatzem de sistemes pneumàtics de la Fundació CIM i que 

compleix el requeriments és la següent, 
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Imatge 5.45: vàlvula monoestable i vàlvula modificada 

 

Aquesta vàlvula funcionarà com una clau de pas i per tant es necessari taponar una de les 

sortides d‟aire, això s‟aconsegueix desenroscant el “tub–colze” de sortida i enroscant un 

cargol al seu lloc. 

 

Aquest model concret de vàlvula és el SY5120-5LOU-01F-Q del fabricant SMC®, 

www.smcusa.com , amb un preu orientatiu de mercat de 43€. 

 

 

 

http://www.smcusa.com/
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6. CONSTRUCCIÓ, EXPERIMENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL DISSENY 

6.1. Introducció 

En aquest document es pretén establir procediments de prova per cada element que forma 

part de la cèl·lula prototip dissenyada, per així avaluar el seu comportament en l‟entorn 

productiu. (plànols de les peces construïdes per la experimentació a l‟annex B.5) 

 

Els procediments tenen una doble finalitat, estudiar el comportament de diferents elements 

de la cèl·lula i, posteriorment, amb un procés d‟enginyeria inversa proposar millores del 

disseny.  

 

Els elements de la cèl·lula que en el moment de fer els experiments es troben disponibles 

són el braç robot, un sistema pneumàtic per accionar la pinça del robot, un ordinador per 

executar el programa de control del robot, la zona de treball habilitada per la Fundació CIM, 

un suport V3.2 construït amb alumini, la rampa V2.1 i l‟accessori de la pinça amb el sistema 

d‟auto centrat. 

 

Un element important del qual no es disposa a l‟inici dels experiments són els injectors de 

pintura accionats electrònicament des de l‟ordinador de control i per això que s‟improvisa 

una estructura amb retoladors. Aquesta estructura amb retoladors és simplement una 

estructura de subjecció dels retoladors en posició vertical i amb la punta en sentit cap al 

terra. En endavant, es trobarà un element substitutiu consistent en un aerògraf. 

 

6.2. Resultats esperats del prototip de cèl·lula 

La visió de la cèl·lula prototip és aconseguir pintar una figura completa i per tal d‟arribar als 

objectius proposats que permetrien polir el disseny fent-lo efectiu els experiments s‟orienten 

a avaluar detalls aïllats de la cèl·lula. 

 

El primer conjunt d‟experiments es centra en les característiques intrínseques del braç robot 

com són la seva capacitat de seguir trajectòries establertes tant en dues dimensions com a 

l‟espai, la precisió amb que segueix aquestes trajectòries, els diferents temps del procés 

com el temps de posicionat o el temps de repetició i finalment es prova la zona d‟abast del 

braç. 
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El segon conjunt d‟experiments va enfocat a observar el comportament que tindrien els 

accessoris que s‟han dissenyat com el suport durant un cicle de pintat d‟una cèl·lula en 

funcionament productiu. 

 

El darrer conjunt està majoritàriament centrat en l‟anàlisi econòmic de la cèl·lula observant 

variables com el consum d‟electricitat o el consum d‟elements com la pintura. Com es va 

veure en el disseny el consum d‟electricitat és un cost clau del projecte representant segons 

l‟estimació de costos un 79,3% del cost de la comanda pressupostada. 

 

6.3. Elements de la cèl·lula ineludibles d’ésser provats 

A priori, hi ha determinades característiques que es consideren prioritàries sobre les demés i 

són les relacionades amb les trajectòries que és possible aconseguir mitjançant la 

programació del robot.  

 

Els experiments tenen el propòsit d‟aclarir els dubtes que es tenen inicialment sobre la 

possibilitat de què el robot aconsegueixi precisió i capacitat de maniobra suficient com per 

poder pintar les figures donada la seva geometria. Aquestes característiques són 

especialment importants perquè el braç robot és un factor inamovible que fa de base per la 

viabilitat del projecte. 

 

En un segon pla d‟importància es situa l‟avaluació del elements físics auxiliars dissenyats 

que tot i ser importants permeten la seva modificació posterior per millorar el seu grau de 

compliment dels propòsits respectius. 

 

Paral·lelament, els elements amb implicació directe en el resultat del projecte seran els 

consums tant d‟electricitat com de pintura. 

 

6.4. Proves amb el braç robot ABB 

6.4.1. Sobre les trajectòries 

Les principals trajectòries que el braç robot haurà de seguir per tal d‟aconseguir pintar la 

figura són els següents moviments bàsics, 
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 Rectes, és a dir una translació seguint una recta a l‟espai. Aquest moviment rectilini 

coincideix amb una comanda interna del llenguatge de programació RAPID® del 

robot que és “MoveL” i el paràmetre principal és el punt de destí.  (veure annex 2.5) 

 

 Circulars entorn del centre geomètric de la cèl·lula, que també coincideix amb la 

comanda ja implementada a l‟entorn de programació que és “MoveC”. 

 

 Trajectòries indeterminades, aquest és una instrucció de l‟entorn de programació que 

permet transportar el suport d‟un punt a un altre sense importar la trajectòria descrita 

on la unitat de control del robot calcula autònomament la millor trajectòria a seguir. 

Aquest moviment serà utilitzat en tot moment que es requereixi desplaçar el suport 

sense importar la trajectòria, això és sempre que no estigui seguint el contorn de les 

figures per pintar-les. 

 

 Espirals en l‟espai (veure imatge 6.1), aquesta és al trajectòria global del procés 

propi de pintat que començarà per la part superior de les figures i procedirà per a 

cada injector seleccionat a pintar les zones que corresponguin al seu color.  

 

 

Imatge 6.1: figura de mostra envoltada  

pel moviment d'espiral 

 

Aquesta trajectòria no és inherent a l‟entorn de programació conseqüentment s‟haurà 

de composar del moviment coordinat d‟una translació vertical descendent i una 

rotació entorn d‟un eix de gir de la figura. 

 

El procediment per avaluar les trajectòries que el robot pot desenvolupar consistiria en 

programar el moviment global corresponent a la espiral en l‟espai i comprovant visualment 

que el robot és capaç de seguir aquesta trajectòria programada.  
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Per donar veracitat al procediment d‟experimentació s‟utilitzaran 

muntatges auxiliars recoberts amb fulls de paper (veure imatge 6.2) 

perquè les trajectòries realitzades quedin enregistrades pel seu anàlisi 

posterior a la experimentació.  

 

 

 

 

Un exemple d‟aquests sistemes auxiliars són superfícies planes recobertes amb paper 

perquè la trajectòria del retolador quedi marcada, pel moviment en espiral s‟utilitzaran 

cilindres recoberts amb paper. 

 

També s‟aprofitarà per enregistrar el temps emprat pel robot per recórrer la trajectòria, dada 

que s‟utilitzarà posteriorment en un especial anàlisi dels temps. 

 

6.4.2. Sobre la precisió del traçat 

Utilitzant el mateix procediment d‟enregistrament utilitzat per comprovar el recorregut de les 

trajectòries es faran provés de les trajectòries, s‟enregistrarà el recorregut i s‟estendrà el 

paper un altre cop a la seva forma plana. 

 

Amb la trajectòria dibuixada pel robot sobre el full de paper i la trajectòria programada 

impresa des de l‟ordinador  sobre un full de transparència es compararan les dues decidint si 

les desviacions tenen un nivell acceptable. 

 

En el moment de disposar de injectors controlats electrònicament es faran provés observant 

la capacitat de pintar una superfície amb diferents quantitats de pintura. Donat que en el 

moment actual les proves es faran amb retoladors de punta gruixuda de 2mm el pintat de 

superfícies es farà fent traçades paral·leles a una distància de 1mm de manera que quedin 

parcialment superposades. 

 

També es desitja conèixer la capacitat de repetir una traçada amb una certa precisió un 

nombre significatiu de cops, per tant es farà un prova de repetibilitat on es deixarà el robot 

en una posició qualsevol i se li encomanarà que repeteixi 20 cops el moviment d‟anada als 

injectors, pintat d‟una línia i retorn a la posició inicial. Amb posterioritat es mesurà la 

desviació obtinguda. 

Imatge 6.2: figura 

folrada amb paper 
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6.4.3. Sobre el temps 

El temps de cicle productiu és una variable important per això es farà un seguiment intensiu 

dels temps parcials de cada operació dintre del procediment de pintat. 

 

Es faran provés de muntatge i desmuntatge de la figura en el suport i es mesurarà el temps 

emprat. Donat el caràcter subjectiu de la mesura, es farà a un ritme considerat acceptable 

per una persona amb condicions físiques normals que pugui fer aquesta tasca de forma 

continuada. 

 

Més específicament i amb la intenció de ser una dada de referència, es mesurà el temps de 

pintat d‟un quadrat pla 10x10mm. Aquesta dada servirà per aproximar els temps de pintat de 

les figures. Un altre temps rellevant és el temps per cicle del procés de pintat és a dir el 

temps total que el robot estaria fent el procés de pintat i un cop acabat estar disponible per 

tornar a repetir el procés. 

 

Els temps es mesuraran amb un cronòmetre i de les múltiples repeticions es farà un anàlisi 

estadístic mesurant mitja de temps i desviacions.  

 

Per altre banda, de la experiència amb sistemes pneumàtics es calcula que el sistema 

caldrà revisar-lo o ajustar-lo cada cert temps i fins i tot es preveu la possibilitat d‟haver de 

parar el sistema durant un cert temps per relaxar els mecanismes. Tots aquest temps 

necessaris que es requereixin es distribuiran entre els cicles realitzats entre parades per tal 

d‟obtenir un temps de cicle del procés de pintat el més uniforme possible. 

 

També es mesurarà el temps utilitzat per programar el robot per cada model concret de 

figura en diferents vegades per tal d‟obtenir una corba que indiqui la evolució del temps 

utilitzat per programar en funció del nombre de cop que s‟ha programat prèviament. Això és 

la corba d‟aprenentatge d‟ús del robot.  

 

6.4.4. Sobre la zona d’accessibilitat 

Segons les especificacions del fabricant del braç, ABB, la altura des de la base del robot on 

l‟àrea de treball projectada sobre el terra és major és de 350mm. Fent el procés de pintat a 

aquesta alçada més un marge de 100mm (alçada total 450mm des de la base) es vol 

mesurar la habilitat del robot per fer contacte entre la figura i els retoladors al màxim nombre 

possible de superfícies a pintar de la figura possibles. 
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Aquestes proves també permeten comprovar el grau d‟impediment que suposa tenir la figura 

lligada a una superfície plana com el suport. 

 

El procediment és visual, movent el braç robot fins al punt on el retolador faci contacte amb 

la vora del suport i per tant zona a partir de la qual no podrà pintar més sense canviar la 

orientació de la figura al suport.  

 

6.5. Proves amb els accessoris 

6.5.1. Sobre el suport 

Sobre el suport es faran diferents experiments referents a la seva facilitat d‟ús i a la seva 

resistència al desgast per suportar processos repetitius. Les possibles zones de desgast es 

veuen a la següent imatge, 

 

Imatge 6.3: simulació de SolidWorks® dels efectes de la pinça sobre el suport 

 

Per procedir amb aquesta comprovació s‟observarà el desgast mostrat pel sistema d‟auto 

centrat després de repetir 50 vegades l‟acció de subjectar el suport amb la pinça del robot. 

En ser dues peces cilíndriques es mesurarà el seu diàmetre abans i després del 

procediment. 

 

Un segon valor a observar és la força que és capaç de fer la pinça sobre el suport per simple 

fricció entre la superfície de l‟accessori de la pinça i els cilindres dels sistema d‟auto centrat. 

Amb aquesta finalitat es lligarà el suport a un dinamòmetre al mateix temps que es 

subjectarà amb la pinça i s‟estirarà en direcció perpendicular a la superfície plana del suport 

fins a provocar el lliscament entre el suport i la pinça.  
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El resultat de la força mesurada pel dinamòmetre és de 10N equivalents a un kilogram de 

pes utilitzant una pressió de 2 bars.  

 

6.5.2. Sobre la rampa 

Sobre la rampa es vol comprovar el disseny i que la seva funcionalitat és vàlida per un 

entorn productiu on no es disposa de temps per posar els suport amb precisió sobre la 

rampa.  

 

Es mirarà l‟estabilitat del posicionat dels suports a la rampa i que la seva geometria permet 

el bon funcionament del sistema d‟auto centrat així com un bon lliscament dels suport per 

simple acció de la gravetat. 

 

6.6. Anàlisi de consums de la cèl·lula prototip 

6.6.1. Sobre el consum elèctric 

El mòdul de control del robot disposa d‟un comptador de potència consumida que s‟utilitzarà 

per mesurar aquesta magnitud clau per la avaluació de costos del projecte. Donat que el 

consum per cicle és baix en comparació amb la resolució del comptador es faran diferents 

cicles fins a obtenir una variació significativa i s‟obtindrà el temps per cicle. 

 

Preveient que el consum no és el mateix per diferents àrees pintades perquè depèn del 

nombre de desplaçaments es realitzarà el pintat d‟un cilindre de paper de diàmetre 30mm i 

50mm d‟alçada que s‟aproxima a la superfície d‟una figura així com els moviments que 

s‟estimen que podrien ser necessaris en el pintat d‟una figura. 

 

6.6.2. Sobre el consum pneumàtic 

Donat que la pinça del robot s‟acciona mitjançant un sistema pneumàtic també es mesurarà 

el seu consum elèctric que es sumarà al consum del robot. Al no disposar d‟un comptador es 

mesurarà l‟amperatge consumit i s‟obtindrà la potència útil per multiplicació amb la tensió 

que és un valor conegut. 
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6.6.3. Sobre el consum de pintura 

Per tal de mesurar el consum de pintura que es fa per unitat de superfície es pintarà amb un 

color escollit un quadrat de 10x10mm mitjançant el procediment de superposició parcial de 

traçades paral·leles. (veure imatge 6.4) 

 

 

Imatge 6.4: superposició de traçades paral·leles 

 

El nivell de pintura consumida es mesurarà amb un retolador modificat que permeti veure el 

nivell de pintura, amb els injectors el consum de pintura s‟obté com a resultat de la 

observació del buidat del dipòsit que conté la pintura.  

 

En cas de no ser un canvi de nivell de pintura significatiu es pintaran diferents quadrats i es 

distribuirà el consum entre el nombre d‟experiments per saber el consum per unitat de 

superfície. Inicialment s‟estima que el consum de pintura per figura pot estar comprès entre 

1 i 2mL. 

 

El cost de la pintura utilitzada durant la experimentació és de 30,56€/L (i.i) que tenint en 

compte que s‟ha de diluir al 75% amb aigua surt a un cost resultant aproximat de 22,92€/L. 

 

6.7. Disseny d’experiments amb els injectors 

Dels injectors es vol conèixer mitjançant la experimentació quina és la traçada més fina que 

pot aconseguir, quin és el temps de resposta del sistema a les senyals de control, i exposar 

de forma gràfica probes de pintat sobre diferents superfícies per tal de fer un anàlisi 

subjectiu del resultats. 

 

 

 



Pàg. 74 Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites 

 

 

6.8. Resultats de la experimentació 

6.8.1. Resum executiu de la experimentació 

La viabilitat del projecte sembla tenir resultats esperançadors al descobrir característiques 

no esperades en el comportament de la pintura que afavoreixen el pintat. (veure annex C.3) 

 

Malgrat el coll d‟ampolla que suposa la operativa de l‟aerògraf per la gran velocitat del robot 

es compleix la previsió de temps de pintat amb resultats provisionalment acceptables a falta 

d‟ajustos en la composició de la pintura. 

 

L‟acabat resultant de la utilització de l‟aerògraf sobre superfícies de més de 5 x 5mm de les 

figures és visualment correcte tot i en alguns casos requerir segones passades. 

6.8.2. Proves sobre papers 

Les proves sobre papers es basen en l‟assaig de repetibilitat i la precisió en seguir línies, la 

primera de les proves és pintar un quadrat de 50x50mm. 

 

Amb aquesta prova s‟avaluen diferents aspectes, 

 La velocitat màxima a la que pot pintar l‟aerògraf deixant una traçada consistent. 

Aquest valor ha resultat ser de 50 mm/s en traçades primes de 5mm i 100mm/s en 

traçades de 7 a 10mm. 

 

 El comportament del robot en els angles rectes presents en les traçades resulta 

negatiu en el resultat final ja que en aquests punts la velocitat del robot resulta més 

lenta i per tant en una concentració de la pintura. Tot i això com es veurà 

seguidament això no suposa un problema si en lloc de línies es pinta directament 

sobre les figures ja que tenen mecanismes de contenció de l‟excés de pintura. 

 

 En general el comportament del robot sobre superfícies planes és bo sent precís en 

la repetició de moviments ja que fent varies repeticions dels moviments no 

s‟observen desviacions. 

 

El segon repte proposat és el pintat complet de la superfície d‟aquest quadrat, que ajustant 

el cabal de l‟esprai de pintura és possible complir la tasca satisfactòriament. 
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6.8.3. Proves sobre plàstics 

D‟aquest apartat s‟extreu que la polvorització de pintura sobre superfícies no absorbents és 

possible mitjançant l‟aerògraf tot i que cal portar a l‟extrem les capacitats de l‟ instrument.  

 

La pintura que expulsa l‟aerògraf pateix un procés d‟assecat ultra ràpid degut al corrent 

d‟aire associat, és per això que la pintura ha de ser suficientment líquida com per no obstruir 

l‟aerògraf per assecar-se a la punta. Per contra, perquè la pintura quedi adherida a les 

superfícies no absorbents ha de patir un cert grau d‟assecat durant l‟aplicació per tal de què 

en fer contacte amb la superfície la pintura estigui pràcticament seca. 

 

6.8.4. Proves sobre figures 

Les proves realitzades sobre figures mostren que per les característiques pròpies de les 

figures el resultat final és positiu, quedant pintades les superfícies grans de forma correcte.  

 

El robot és capaç de permetre pintar totes les superfícies de la figura ja que no es necessari 

seguir una trajectòria de normals a la trajectòria de pintat. L‟aerògraf i el control sobre la 

viscositat de la pintura permeten pintar sobre superfícies amb un cert grau d‟inclinació. Per 

la seva banda el suport resulta complir les seves funcions i no impedir el correcte pintat de 

gran part de la figura. 

 

6.8.5. Traçada de l’aerògraf 

La característica principal de l‟aerògraf és la seva traçada i per tal de presentar les seves 

capacitats es fan proves (veure taula 6.1) per trobar la relació entre la velocitat del robot i el 

guix de la traçada. Donada la relació coneguda entre traçada i densitat de la traçada, on 

quan més prima és la traçada menys densa resulta i per tant menys capacitat de 

recobriment. 

Gruix  

(mm) 

Velocitat lineal  

(mm/s) 

Distància 

(mm) 

Mostra  

(sobre acetat) 

3 10 10 

 

Taula 6.1: resultats de diferents traçades de l’aerògraf 
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Gruix  

(mm) 

Velocitat lineal  

(mm/s) 

Distància 

(mm) 

Mostra  

(sobre acetat) 

3 20 10 

 

3 50 10 

 

3 80 10 

 

5 10 10 

 

5 20 10 

 

5 50 10 

 

5 80 10 

 

Taula 6.1 (continuació). 
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Gruix  

(mm) 

Velocitat lineal  

(mm/s) 

Distància 

(mm) 

Mostra  

(sobre acetat) 

10 10 10 

 

10 20 10 

 

10 50 10 

10 80 10 

10 100 10 

Taula 6.1 (continuació). 

 

Cal remarcar de les traçades que el gruix depèn de la velocitat, de la distància, de la densitat 

de pintura i de la pressió. Les variables pressió (20-30psi) i la distància (10mm) són fàcils de 

controlar però la velocitat i la densitat resulten difícils de controlar amb el robot ja que per 

una banda la densitat depèn de la barreja de pintura amb dissolvent i de les característiques 

de la traçada.  

 

Per una traçada plenament opaca la pintura ha de ser densa fins al límit que funcioni 

l‟aerògraf, permetent també fer traçades més fines que amb la pintura més líquida. 

 

La traçada de 10mm en ser la traçada que crea l‟aerògraf en la posició de màxima obertura 

és la que resulta més fàcil d‟aconseguir i la més constant en els resultats, en les traçades 

més estretes l‟aerògraf presenta signes de sequedat de la pintura durant la utilització que 

provoquen obstruccions. Aquestes obstruccions poden ser momentànies o per contra 

requerir la neteja manual de l‟aerògraf, les momentànies activant l‟aerògraf poden ser 

solucionades. 
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Les obstruccions es deuen a què l‟aerògraf treballa a una zona on la quantitat de pintura 

alliberada és tant escassa que el propi aire que l‟expulsa la asseca a l‟interior de l‟aerògraf 

creant la obstrucció. Per caudals de pintura com el necessari per fer traçades de 8 a 10mm 

la pintura queda assecada quasi a l‟instant quan toca la superfície a pintar i no així a l‟interior 

de l‟aerògraf.(veure imatges 6.5 i 6.6) 

 

Es pot aconseguir una traçada de 3mm de gruix però comporta problemes d‟obstruccions de 

forma continuada i només es pot aconseguir amb una preparació manual prèvia. 

 

Fins aquest punt de la experiència amb l‟aerògraf es pot afirmar que per les necessitats del 

projecte l‟aerògraf treballa en un extrem del seu rang de treball i això porta associat 

dificultats que compliquen els procediments. 

 

 

Imatge 6.5: proves velocitat per diferents amplades 

 

 

Imatge 6.6: provés de velocitat per a traçada de 10mm 

 

6.9. Observacions de les proves 
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6.9.1. Sobre l’aerògraf 

De l‟aerògraf cal destacar diferents punts importants, 

 Amb suficient pràctica és possible pintar les figures amb bona qualitat i aquelles 

zones d‟amplada major a 4mm. Es podrien pintar les zones de 2,5 a 3mm però farien 

falta diferents passades sobre la mateixa trajectòria per poder-les definir.  

 

 Una característica de l‟aerògraf és que les traçades gruixudes (majors a 7mm) són 

amb un nivell de pintura visualment acceptable mentre que a les traçades primes 

(entorn a 5mm) apareix poca pintura i per tant requereixen o menor velocitat de 

passada o fer varies passades sobre la mateixa traçada. 

 

 El funcionament no és immediat havent-hi vegades en què en activar el flux d‟aire no 

surt pintura i requereix que després d‟un temps de parada (més de 1 minut) es faci 

una activació de l‟aerògraf per tal de evitar que s‟obstrueixi la punta. Això es degut a 

què la pintura s‟asseca lleugerament a la punta de l‟aerògraf i no surt la pintura, però 

fent una activació prèvia a la utilització el conducte es desobstrueix.  

 

 La neteja resulta fàcil i simple en cas d‟obstrucció per assecat de la pintura. 

 

 L‟assecat de la pintura es pràcticament immediat ja que la pintura pot ser 

suficientment espessa com per assecar-se mentre s‟està polvoritzant fins i tot amb 

traçades gruixudes. Es d‟ esperar que quant més espessa sigui la pintura utilitzada 

major cura s‟ha de tenir per prevenir que s‟assequi. 

 

 L‟acabat del pintat amb l‟aerògraf és satisfactori emprant el robot ja que aplica les 

velocitats uniformes que necessita aquest instrument. 

 

 Per sorpresa els relleus de les figures que sovint delimiten les àrees a pintar actuen a 

mode de canal evitant que la pintura aplicada sobre una àrea s‟estengui a la resta de 

la figura. 

 

 Gràcies a la pressió de l‟aire i dels relleus de les figures la pintura aplicada sobre un 

punt central d‟una determinada àrea recobreix tota l‟àrea sense necessitat de 

recórrer tots els punts de la superfície. Això evita temps de pintat i és una 

característica que afavoreix la programació del robot punt a punt. 
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 Respecte a les condicions de funcionament de l‟aerògraf, la automatització del 

caudal d‟aire sembla suficient regulació per pintar les figures ja que deixant fixa el 

grau de dispersió de l‟esprai a un gruix de 5mm és possible pintar les diferents zones 

amb prou rapidesa.  

 

6.9.2. Sobre el braç robot 

El braç robot compleix amb les expectatives de 

fiabilitat, precisió i facilitat d‟ús esperades amb 

anterioritat. (veure imatge 6.7) 

 

La programació del robot es pot fer mitjançant la 

programació punt a punt, això és manipulant el 

robot mitjançant el moviment manual amb el 

FlexPendant i per a cada posició enregistrar les 

coordenades. Les comandes internes del robot 

s‟encarreguen d‟interpolar i calcular els 

moviments necessaris per interconnectar els 

punts a recórrer.  

 

Aquesta metodologia descartada inicialment per haver sigut considerada massa lenta resulta 

efectiva donat que a efectes pràctics per pintat les figures no es necessari introduir més de 

50 moviments i habitualment amb uns 20 seria suficient. A més, aquest mètode de 

programació comptant amb la pràctica de l‟operador seria possible fer-lo en unes 5 hores, 4 

hores d‟introducció dels punts i 1 hora de comprovació dels moviments globals. 

 

El temps estimat per pintar una figura podria estar entorn dels 30 a 40 segons tot i que cal 

mencionar que la velocitat de pintat de la cèl·lula està condicionada pels injectors i no pel 

braç robot.  

 

Es va plantejar la utilització d‟un programa informàtic (veure annex C.2.6) capaç de 

programar el robot de forma autònoma i tot i que és possible seguir amb el seu 

desenvolupament requereix més temps de desenvolupament del disponible. Així la utilització 

d‟aquest programa veient que la programació punt a punt per a cada model de figura no 

suposa tant esforç amb el previst s‟adopta aquest últim mètode com a procediment de 

programació. 

Imatge 6.7: maniobra de posicionament 
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7. ANÀLISI GLOBAL FINAL DE LA INVERSIÓ 

7.1. Introducció 

 

En el present document s‟exposen les condicions i limitacions de la cèl·lula prototip per tal 

de dotar al lector d‟una visió global de les capacitats de la cèl·lula.  

 

Seguidament es mostren càlculs referents a les característiques financeres del projecte que 

mostren la evolució, les propietats de la inversió i altre informació financerament rellevant. 

 

Addicionalment, s‟informa sobre les capacitats de la Fundació CIM per desenvolupar o 

col·laborar en part en el projecte de transformació del prototip amb què s‟ha treballat a un 

projecte real. 

 

7.2. Condicions de funcionament 

La distribució de la cèl·lula resulta eficient en la forma actual que es mostra a continuació, 

 

 

Imatge 7.1: Distribució a l’espai de la cèl·lula 
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Després de la experiència seria un punt de millora incorporar una pantalla entre la base del 

robot i la taula que suporta la rampa. Aquest element és necessari per prevenir de 

dispersions de pintura cap a la base del robot. 

 

Una dada important de la distribució a l‟espai de la cèl·lula és la posició de l‟aerògraf que 

s‟ha comprovat que la posició més eficient és la que es veu a la imatge ja que és la que 

permet major quantitat de moviments.  

 

Donat que l‟aerògraf és un element clau del projecte seria molt recomanable que s‟utilitzés 

un muntatge com el que es veu a la figura on la posició vertical de l‟aerògraf es pot regular 

en funció de les necessitats. 

 

Paral·lelament i com en qualsevol projecte en què s‟utilitzen s‟ha d‟assegurar un correcta 

ventilació de la cèl·lula o proveir-la d‟algun sistema d‟extracció de gasos. 

 

Respecte al suport, de les figures el seu funcionament és correcte i la forma de subjecció pot 

ser variada podent utilitzant brides de plàstic regulables o fins i tot cintes de material tèxtil. 

Aquesta última proposta resulta sorprenentment pràctica, barata i eficaç gràcies a què tenen 

major fricció entre la cinta i el suport fent que es mantingui fermament lligat. 

 

Respecte al comportament dels sistemes pneumàtics es preveu consistent i que no tinguin 

gaires costos de manteniment. A més el temps de resposta d‟aquest sistemes a les ordres 

del controlador és adequat mantenint-se per sota del 0,25 segons a una pressió de treball de 

5 bars. 

 

El desenvolupament d‟un programa que automatitzi de forma global tot el procediment de 

pintat requereix almenys de 4 mesos de desenvolupament informàtic treballant sobre la base 

del programa ja desenvolupat. El grau de desenvolupament actual del software té la 

mancança de que necessita d‟unes línies de codi addicionals que li permetin controlar les 

interferències entre la eina i la figura.  

 

El fragment de codi que s‟hauria d‟afegir al software actual ja existeix en sistemes de 

producció per computador i per tant només caldria fer una adaptació. Addicionalment, 

resultaria especialment recomanable dotar al programa d‟una interfície gràfica des d‟ on 

l‟operador mitjançant el ratolí de l‟ordinador pugui assignar a cada punt els seu color de 

forma visual.  
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La aplicació de les millores proposades sobre la base del programa no tenen complicació 

informàtica i un professional qualificat seria capaç de implantar-les. 

 

7.3. Condicions sobre els elements de la cèl·lula 

Dels elements s‟han de destacar principalment dues constatacions fonamentals, la facilitat 

amb es pot aconseguir operar el robot amb poca experiència i la dificultat que suposa 

l‟elecció d‟una eina adequada en aquest cas l‟aerògraf. 

 

Del robot destaca que un cop disposada d‟una plantilla de programa afegir un nou model de 

pintat consisteix únicament en reproduir amb el robot els moviments que s‟haurien de fer per 

pintar la figura amb l‟aerògraf de forma manual. A més no és necessari introduir tots els 

punts de les zones que es vulguin pintar ni tan sols l‟angle de l‟esprai ha de ser 

obligatòriament la normal a la superfície. 

 

El controlador del robot disposa d‟ algoritmes de càlcul de les trajectòries que s‟han de 

seguir per poder unir tots els punts introduïts al programa i a més es disposa de diferents 

modes de funcionament per poder verificar que el funcionament és correcte com per 

exemple la execució pas per pas de les ordres que s‟han  introduït al controlador. 

 

Cal mencionar que el controlador del robot és en realitat un ordinador i que fins i tot el 

controlador del robot es podria substituir per un ordinador extern des d‟ on s‟executin les 

ordres.  

 

Referent a l‟aerògraf, en general el seu funcionament és correcte i l‟acabat tenint 

suficientment habilitat amb els treballs manuals és possible aconseguir bons resultats, la 

reproducció d‟aquest moviments amb el robot es pot donar per suposada. 

 

El manteniment de l‟aerògraf és elevat i encara que no resulta complicat té la particularitat 

de què cal fer-ho sovint ja que si la pintura és massa densa per tal de què s‟adhereixi 

correctament a la superfície de la figura el propi flux d‟aire provoca l‟assecament de la 

pintura a la punta de l‟agulla. 
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7.4. Característiques de la inversió 

Estenent l‟apartat ja formulat al document de disseny de detall sobre els pressupost de la 

cèl·lula s‟incorporen als càlculs els costs reals de cada element, com els dels injectors que 

ha resultat ser l‟aerògraf. 

 

Els elements a comptabilitzar són: el braç robot, la pinça del robot, les dues electrovàlvules, 

els dos reguladors, el suport, la rampa, el sistema de muntat de l‟aerògraf, l‟aerògraf i 

materials auxiliars així com els costos variables derivats. 

 

El valor actua net de la inversió és com es mostra sent el benefici la diferència entre el 

sistema de costos actual i el proposat pel projecte, 
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(Eq. 7.1) 

 

Com resulta, el valor esperat havia de ser negatiu donat que amb les característiques 

fixades de nivell de figures i de comandes el marge entre el nou sistema i l’antic no és 

suficient per compensar la inversió en un període de 10 anys. 

 

Buscant altres alternatives de les característiques de la inversió es presenta la variabilitat del 

valor actual net de la inversió en funció de diferents paràmetres, (càlculs a l‟annex D.2) 

 

 Evolució del VAN en € respecte al nombre de comandes, 
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Gràfic 7.1: VAN respecte al nombre de comandes anuals. 

 

Del gràfic 7.1 es veu com a partir de 57 comandes de 4.000 figures per any el valor actual es 

torna positiu. 

 

El mateix anàlisi en funció del nombre de figures per comanda mantenint el nombre mitjà 

actual de comandes en 33,33: 

 

 

Gràfic 7.2: VAN respecte al nombre de figures per comanda. 

 

El gràfic 7.2 mostra que per a un nombre de figures per comanda major a 6.826 el valor 

actual de la inversió és positiu. 
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La TIR de la inversió en funció del nombre de figures per comanda, 

 

Gràfic 7.3: TIR respecte nombre de figures per comanda. 

 

Del gràfic 7.3 es veu com a partir de 5.395 figures per comanda la taxa de retorn esperada 

és positiva i que per sobre de les 6.826 figures per comanda la taxa de retorn és superior al 

cost del diner fent la inversió favorable. 

 

El període de retorn en funció del nombre de comandes, 

 

Gràfic 7.4: període de retorn respecte nombre de figures per comanda. 

 

El gràfic mostra com el període de retorn disminueix dràsticament a mesura que augmenta 

el nombre de figures per comanda, però que s‟estanca entorn dels 5 anys. 
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Utilitzant algunes de les fonts de finançament disponibles per aquest tipus de projectes com 

és el cas dels crèdits del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, www.cdti.es, amb 

les característiques completes descrites a l‟annex D.1, la evolució del projecte seria, 

 

 Característiques de l‟ajut del CDTI, 

o Capital: el 75% d‟un pressupost pel projecte mínim de 240.000€ a 10 anys, 

són 180.000€. 

o 0% TIN. 

o El 25% de l‟import finançat és no reemborsable, sent 45.000€., si la 

col·laboració es fa amb la Fundació CIM. 
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(Eq. 7.2) 

 

 El resultat és favorable gràcies a la part no reemborsable del crèdit, 39.162,71€. 

 

 Si a més s‟ajusta la quantitat de figures per comanda a un nivell més favorable, com 

per exemple a 10.000 figures per comanda , 
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http://www.cdti.es/
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Sent en aquest cas el rendiment econòmic de: 

 

  
         

           
       

(Eq. 7.4) 

 

El qual és significativament elevat donat les condicions més que favorables del crèdit 

on el TIN és del 0% i a més hi ha una part no reemborsable. 

 

7.5. Comentari final de la inversió 

Tot i els reptes tecnològics del projecte on les capacitats operatives del braç robot queden 

disminuïdes per la falta de capacitats dels injectors, les característiques més que 

avantatjoses de la part financera aporten un recomanació d‟inversió positiva. 

 

Això està justificat per les condicions de finançament favorables que permeten sostenir 

econòmicament una recerca especialitzada dels elements tècnics que faltarien millorar. 
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8. PROPOSTA DE SOLUCIÓ ALTERNATIVA 

 

Donada la dificultat manifesta per trobar un proposta de cèl·lula que sigui operativa amb els 

elements de què es té constància, encara que no es descarta que el projecte és podria 

arribar a concloure, es proposen alternatives més immediates per resoldre el problema del 

pintat de les figures. 

 

La proposta alternativa al disseny aquí presentat combina la senzillesa dels sistemes 

pneumàtics i les construccions modulars que es poden aconseguir amb petits motlles de 

material sinteritzat. 

 

8.1. Descripció de la visió de la solució alternativa 

La solució que es proposa (veure imatge 8.1) es centra en la utilització de sistemes 

pneumàtics que són modulars en torn d‟una cinta transportadora que trasllada els sistemes 

de suport de les figures. A cada pas es pinta una part de la figura mitjançant una màscara 

que tapa les zones que no es volen pintar. 

 

El pintat és simple amb un capçal de pintura que no té complicacions de ser no precís com 

el cas de la cèl·lula de pintat amb el robot ja que la única funció és aplicar la pintura en 

forma d‟esprai sobre la zona no coberta de la figura a cada pas del procés. 

 

Les parts que fan de màscares són petites peces de sinteritzat que es fixen als actuadors 

pneumàtics i que en passar la figura sobre la cinta transportadora per davant de l‟actuador, 

aquest s‟acciona i tapa la part de la figura que no es vol pintar. 

 

Els avantatges d‟aquest nou sistema són, 

 Simplicitat d‟ús gràcies al seu sistema modular on els blocs pneumàtics es fixen als 

costats de la cintra transportadora per la qual circulen les figures sobre els respectius 

sistemes de suport. 

 

 Les màscares són petites peces fetes de material sinteritzat modelat als sistemes de 

prototipat ràpid.  

 

 No requereix coneixement intensius sobre la tècnica. 
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 És un disseny ja estudiat donat que només consisteix en automatitzar els procés real 

de pintat sense afegir noves variables al problema com era el cas dels injectors. 

 

 

Imatge 8.1: cinta transportadora en torn de la qual es basa la nova idea per pintar les figures. 

 

8.2. Funcionament del conjunt, 

Les figures circulen amb pas controlat per la cinta i a cada etapa uns actuadors pneumàtics 

fixats als costats de la cinta pressionen les màscares que porten incorporades contra la 

figura que es troba sobre la cinta. Un cop aplicada la màscara un esprai polvoritza pintura 

sobre la zona. 

 

Els les màscares són petites peces fetes amb sinteritzat que són el negatiu de la part de la 

figura amb la entraran en contacte o en cas de per exemple una màscara que sigui per la 

cara de les figures aquesta tindrà forats convenientment posicionats perquè en aplicar 

l‟esprai detalls com els ulls o les celles queden ja pintats. 

 

Els cilindres pneumàtics haurien de tenir una petita capça al seu extrem per tal de permetre 

la fixació provisional de la mascara ja que aquest és un element de ràpida substitució i 

consumible. 
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9. PERSONAL NECESSARI PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE 

 

Per continuar amb el desenvolupament i posterior aplicació del projecte es requereix un 

equip de treball amb les següents dotacions, 

 

 Un enginyer industrial que aporti una visió global i coordinació al projecte. Així com 

pels seus coneixements generals de diferents camps de la ciència donat que el 

projecte requereix del personal involucrat un cert grau de creativitat i flexibilitat.  

 

Addicionalment, desenvoluparà les tasques de diferents camps del coneixement que 

són generals i que no justifiquen la contractació d‟un especialista, com són la 

pneumàtica, les connexions elèctriques i electròniques, o la programació del robot 

ABB ja que el llenguatge de programació RAPID® és molt similar al C treballat a la 

carrera d‟enginyer industrial. 

 

 Un especialista en sistemes de pintura per pintar figures petites. Tot i no ser una 

formació reglada, una persona amb afició per la modelització i habituada al treball 

amb miniatures  aportaria els coneixements i la tècnica necessària. 
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10. RISCOS LABORALS IMPLÍCITS DEL PROJECTE 

 

Tot i que el present projecte només proposa una forma de solució al problema del pintat ja 

s‟intueix que hi ha determinats riscos que s‟han de tenir presents en el desenvolupament 

d‟activitats amb la cèl·lula.  

 

Els riscos es classifiquen en dues categories relacionades amb el robot i amb el sistema de 

pintura. 

 

Respecte al robot, aquest té un radi d‟acció de 0,83 metres i dintre d‟aquest cercle el robot 

pot moure‟s a velocitats angulars de 1,57rad/s que tenint en compte que el robot té una 

massa de 100Kg és un perill potencial per a persones que estiguin dintre del radi d‟acció.  

 

El controlador del robot ja disposa de sistemes de seguretat sofisticats durant la etapa de 

programació del robot, però els sistemes de seguretat un cop el robot està en el mode de 

producció són escassos. Per això és necessari que el recinte del robot estigui vetat al pas de 

persones al menys en un radi de 1m entorn de la base del robot. Es podrien instal·lar uns 

sistemes òptics en el perímetre de la cèl·lula basats en rajos làser que permetrien que el 

robot s‟aturés quan un objecte entra a la zona de treball. 

 

Durant la programació, el robot disposa de diferents modes de velocitat reduïda que fan 

innecessàries la presa de mesures de prevenció addicionals a les que una persona 

conscienciada i familiaritzada amb els robots industrials ja disposa.  

 

Referent a la pintura, en qualsevol operació amb el sistema de pintura s‟han de prendre 

mesures de protecció contra els vapors i les partícules polvoritzades de pintura ja que poden 

causar problemes respiratoris.  

 

Per això, el personal implicat ha de dur màscares adequades per operacions de pintat, o en 

cas de tenir espai i recursos situar els injectors de pintura a l‟interior d‟una cambra 

d‟extracció de gasos. En qualsevol dels casos la ventilació de l‟entorn de la cèl·lula ha de ser 

suficient com perquè la concentració de partícules en suspensió no representi un perill per 

les persones. 
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11. IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE 

 

Els únics residus del projecte són els derivats del procés de pintat, principalment la pintura 

polvoritzada, la pintura dipositada a l‟entorn de la cèl·lula i aquella extreta en les operac ions 

de neteja que es vulguin fer.  

 

Tot i ser la pintura utilitzada de base aquosa i per tant és possible netejar-la amb aigua , és 

una substància tòxica pel medi ambient.  

 

Per tractar les partícules de pintura contingudes als gasos extrets de l‟entorn de la cèl·lula es 

pot utilitzar una torre de decantació de gasos consistent en un simple tub vertical que 

compleix dues funcions, de xemeneia dels gasos alhora que les partícules contingudes 

cauen per gravetat. 

 

Aprofitant la utilització d‟una cambra d‟extracció de gasos i per tant delimitant la zona de la 

cèl·lula en contacte amb la pintura s‟aconsegueix facilitar la recollida de la pintura sobrant.  
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Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites Pàg. 95 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Al llarg del projecte s‟ha complert l‟objectiu principal d‟estudiar la viabilitat de la inversió, tot i 

que és necessari un major activitat de recerca en el tema dels injectors de pintura. 

Aquests elements, per les característiques del pintat i de les figures, necessiten ser creats 

especialment per al projecte.  

 

Referent a la actuació de robot, aquest demostra tenir capacitat per fer els moviments 

requerits. Com a proposta de millora en costos, un robot més petit amb menor consum 

s‟ajustaria millor i també per qüestió de la pròpia mida de les figures a pintar.  

 

La utilització d‟un petit programa com el prototip que s‟ha desenvolupat permet automatitzar 

en gran mesura el procediment de programació del robot. En altres paraules, es podria 

disposar de programes emmagatzemats en una simple memòria USB corresponents a 

models de figures per pintar i descarregar-los al controlador del robot quan es desitgi 

pintar un tipus de figura. Això demostra que la cèl·lula podria arribar a ser plenament 

autònoma o reduir a un nivell poc significatiu la implicació humana. 

 

Per altra banda, gran part del cost de funcionament de la cèl·lula prové de l‟electricitat 

consumida. El cost de comanda de la cèl·lula, sota condicions estrictes com limitant el 

nombre de moviments del robot per consumir menys, és molt similar al cost del procediment 

manual actual de l‟empresa DAVIDSON TECHNOLOGY INC.™ . Aquest fet suggereix que 

el cost d’un servei de pintat manual està molt ajustat, deixant com a únic interès en 

l’automatització la millora en la productivitat ja que el temps de pintat del robot és molt 

inferior al del sistema manual. 

 

Les fonts de finançament avantatjoses que s‟obtenen en col·laboració amb institucions de 

recerca fan que, malgrat la recerca que manca per fer, el projecte tingui motius favorables 

per seguir sent desenvolupat ja que financen la cèl·lula i la recerca addicional. 
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