
 

 

1 Resum 

RESUM 

El present Projecte de Final de carrera correspon al disseny i desenvolupament d’un element 

mòbil d’ajuda que faciliti la transferència de persones dependents que presentin mobilitat reduïda. 

Coneixent la complexitat que representa la cura de pacients amb motricitat reduïda, 
aquest projecte proposa un disseny de grua que permeti eliminar la problemàtica que suposa 
l’elevació i transport del pacient. L’informe està organitzat en tres parts principals diferenciades. 

La primera recull la justificació del projecte, presentant la problemàtica que representa 
la cura de persones en situació de dependència, estudiant-ne els usuaris involucrats i 
determinant les necessitats d’aquests usuaris per mitjà d’una enquesta, així com les ajudes 
tècniques més utilitzades i els problemes detectats en el seu ús. 

La segona part inclou l’estudi de l’estat de la tècnica relacionat amb les transferències i el 
trasllat de pacients. Aquest estudi inclou els aparells actualment comercialitzats i les invencions 
presents a patents relacionades amb aquesta temàtica. 

A l’última part, després d’analitzar diversos esbossos amb diferents idees solució, es 
centra en el disseny d’un nou model de grua de trasllat, dissenyant en detall cada element, 
atenent els requeriments i sol·licitacions de cada peça i determinant forma, material i acabats. 
Un cop dissenyada la grua solució, aquesta s’ha sotmès a un estudi estàtic mitjançant l’eina 

Simulation del programa SolidWorks®, pretenent demostrar la robustesa de la grua dissenyada.  

L’estudi econòmic i un estudi d'impacte ambiental complementen l’informe per tal 
d’estudiar la viabilitat del projecte de comercialització de la grua i minimitzar l’impacte 
ambiental de la mateixa. 

La grua proposada pretén substituir l’ús de bateries per a un sistema d’accionament 
manual. Aquest fet representa un esforç superior per part del cuidador i un temps superior per a 
la transferència però disminueix el risc d’esdeveniments adversos, com la parada sobtada del 
funcionament de la grua deguda a una falta de càrrega de la bateria. A part, la substitució 
d’aquestes per un sistema hidràulic d’accionament manual resulta molt avantatjós pel que fa a 
preu, pes, mesures i manteniment de la grua. 

Així, el present projecte presenta una grua un 59,6% més lleugera que una grua 
convencional, amb unes dimensions que milloren la maniobrabilitat d’aquesta, amb una 
reducció important, tant del cost d’adquisició com del de manteniment. Aquesta presenta unes 
característiques més adequades a l’ús domiciliari i, en principi, enfocades a un usuari del tipus 
no professional, però gràcies a les seves característiques diferenciadores, pretén convertir-se en 
un ferm competidor de les grues més venudes avui en dia en tots els sectors.  
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1  GLOSSARI 

A continuació es presenta la definició i aclariments sobre diversos conceptes utilitzats en el 
projecte per a facilitar la comprensió o poder consultar en cas de dubte. 

ABVD (Activitat bàsica de la vida diària) 

Conjunt d'activitats primàries de la persona, encaminades a la seva cura i mobilitat i a la 
capacitat d'entendre i executar ordres i tasques senzilles, que doten d'autonomia i independència 
elementals i li permeten viure sense precisar ajuda contínua d'uns altres. 

Entre elles s'inclouen activitats com: menjar, controlar esfínters, usar l'excusat, vestir-se, banyar-
se, traslladar-se, passejar, etc. 

Ajuda personal 

Col·laboració d’una persona, necessària per a realitzar una activitat de la vida quotidiana. 

Ajuda tècnica  

Producte, instrument, equip o sistema tècnic utilitzat per una persona amb dependència, 
fabricat especialment o disponible al mercat, per prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar una 
deficiència, discapacitat o minusvàlua. 

Antropometria 

Subbranca de antropologia biològica o física que estudia les mesures de l'home per tal d'establir 
diferències entre individus, grups, races, etc. 

Avui, l’antropometria juga un paper important en el disseny industrial, en la indústria de la 
roba, ergonomia, dissenys biomecànics i l'arquitectura, on s'utilitzen dades estadístiques sobre la 
distribució de mesures corporals de la població per tal d'optimitzar els productes. 

Bariàtric 

Utilitzat en associació a procediments mèdics dissenyats per a persones obeses per a perdre pes. 

Cuidador 

Persona que assisteix a una persona amb discapacitat. 

Cuidador Principal Informal (CPI) 

Persona encarregada d'ajudar en les necessitats bàsiques i instrumentals de la vida diària del 
pacient durant la major part del dia, sense rebre retribució econòmica per aquest motiu. 
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Dependència 

El Consell Europeu defineix la dependència com «la necessitat d’ajuda o assistència important 
per a les activitats de la vida quotidiana», o de manera més precisa, com «un estat en el que es 
troben les persones que per raons lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física, psíquica o 
intel·lectual tenen necessitat d’assistència i/o ajudes importants a fi de realitzar els actes corrents 
de la vida diària i, d’una forma més particular, els referents al cura personal». 

Segons el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials e Igualtat existeixen 3 graus de dependència (1): 

 Grau I, Dependència Moderada: És quan la persona necessita ajuda per realitzar 
diverses Activitats Bàsiques de la Vida Diària almenys una vegada al dia o té necessitats 
de suport intermitent limitat per a la seva autonomia personal. 

 Grau II, Dependència Severa: És quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses 
Activitats Bàsiques de la Vida Diària dues o tres vegades al dia però no vol el suport 
permanent d'un cuidador o té necessitats de suport extens per a la seva autonomia 
personal. 

 Grau III, Gran Dependència: És quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses 
Activitats Bàsiques de la Vida Diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total 
d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial necessita el suport indispensable i 
continu d'una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seva 
autonomia personal. 

DUE 

Diplomat Universitari en Infermeria 

Marcatge CE 

Requisit reglamentari obligatori per a la comercialització dels productes al mercat nacional i de 
la Unió Europea, un indicador que aquest producte compleix amb la legislació de la UE. 

Mobilitzacions 

Moviment que es realitza sobre una mateixa superfície, implicant canvis de posició o de situació, 
per exemple girar-se al llit. 

Percentil antropomètric 

Expressa el percentatge d’individus d’una població donada amb una dimensió corporal igual o 
menor a un determinat valor. 
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Radi de gir 

Diàmetre del cercle menor que tracen els extrems de la grua quan es gira 360o sense invertir la 
marxa. 

Transferències 

Les transferències consisteixen a desplaçar d'una superfície o lloc a un altre a una persona que 
no pot fer-ho sense cap ajut. Les transferències més habituals es realitzen: 

 De cadira de rodes a sofà o a la inversa 
 Del llit a la cadira de rodes o a la inversa 
 De cadira de rodes a urinari o a la inversa 
 De cadira de rodes al cotxe o a la inversa 

La realització de la transferència de forma manual acostuma a constar de tres fases: 

1. Alçar el pacient el suficient per que deixi de estar en contacte amb la superfície inicial. 
2. Rotar amb la intenció de canviar la direcció del pacient, aquest gir acostuma a ser d’uns 

90o. 
3. Assentar el pacient a la nova ubicació. 

Vàlvules 

Dispositiu que obre o tanca el pas d’un fluid per un conducte en una màquina o instrument. 

Vàlvules direccionals 

Són les vàlvules que en ser accionades permeten redirigir el flux hidràulic cap a diferents parts 
d’un circuit. S’anomenen direccionals perquè només produeixen un canvi en la direcció o sentit 
del flux i no en la seva intensitat. 
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2  INTRODUCCIÓ 

A la introducció es defineix l’objectiu general del projecte, que correspon a la finalitat genèrica, i 
els objectius específics, que concreten els efectes específics que es volen aconseguir.  

La introducció també conté l’abast, que s’utilitza per a definir el que està dins de les 
fronteres del projecte i el que està fora. 

2.1 Objectiu general 

L’objectiu d’aquest projecte és el disseny i desenvolupament d’un element mòbil d’ajuda que 

faciliti la transferència de persones dependents. El producte de suport ha de permetre realitzar 
les transferències de forma segura i còmoda i reduir l’esforç del cuidador (sigui professional o 
no). Les característiques han de permetre el seu ús en un entorn domèstic, així com residències, 
centres d’atenció a gent dependent i hospitals. 

L’element ha de ser útil per a persones amb un grau de dependència I o II, és a dir, 
aquelles que puguin mantenir l’equilibri assegudes, excloent-hi del projecte aquells usuaris que 
no, el que equivaldria a un grau de dependència III. 

2.2 Objectius específics 

Els objectius específics determinen clarament allò que ha de realitzar el producte solució. 

 L’aparell ha de permetre fer més segures les maniobres de trasllat de pacients: 
- De cadira de rodes a sofà i a la inversa 
- Del llit a la cadira de rodes i a la inversa 
- De cadira de rodes a urinari i a la inversa 

 
 Oferir seguretat i confort a la persona en situació de dependència, reduint la possibilitat 

de caiguda o de patir cops. 
 Evitar males postures i possibles lesions del cuidador, reduint la força que ha de fer i 

ergonomitzant el procés. 

 Es pretén que la solució resulti més indicada que la proporcionada per una grua de 
transferència per dimensions, pes i/o econòmicament. 

 Disminuir l’ocurrència d’esdeveniments adversos, com la desconnexió de la grua o la 
inutilització de les bateries, esdeveniments ocorreguts en mig d’una transferència. 
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2.3 Abast 

L’abast del projecte comprèn tots els passos fins a la ideació del producte. Dintre queden 
inclosos els següents aspectes: 

 Estudi d’usuaris. Identificació i caracterització dels diferents perfils d’usuaris principals 
 Definir les característiques funcionals i  determinar les necessitats dels usuaris 

 Estudi de l’estat de la tècnica en transferències de pacients 

 Definició de l’aparell i el seu funcionament 

 Materials i especificacions tècniques de cada una de les parts 

 Cost de fabricació de l’aparell 

 Viabilitat del projecte de comercialitzar el producte a Espanya 

 Impacte mediambiental generat per la seva fabricació i comercialització 

El present estudi no contempla les activitats compreses en la fase de desenvolupament del 
projecte tals com un informe tècnic detallat del producte, verificació, prototipatge real i complet, 
estudi de costos de desenvolupament i implantació, proves físiques de qualitat i homologació.  

Tampoc contempla les activitats pròpies de la implantació del producte al mercat com un 
pla de producció i distribució, màrqueting i venta del producte. 
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3  FAMILIARITZACIÓ 

Aquest punt pretén analitzar el problema a resoldre, les seves causes i identificar els usuaris 
potencials de la grua i les seves necessitats. 

L’objectiu és arribar a definir els requeriments bàsics que haurà de complir el producte i 
determinar que suposin un avantatge competitiu aquells que li permetin ser més competitiu al 
mercat. 

3.1 Identificació de la Problemàtica  

En aquest punt es presenta la problemàtica que representa l'atenció a les persones que veuen 
minvada la seva autonomia, contemplant com a nuclis d’atenció principalment: domicilis, 
centres d’atenció a gent gran, centres d’atenció a gent amb problemes de discapacitat i hospitals. 
Aquesta problemàtica contempla almenys dos subjectes implicats, aquell que necessita cures i 
aquell que les proveeix. 

Des de fa algunes dècades, les poblacions dels països desenvolupats experimenten un 
procés d'envelliment demogràfic. A Espanya el percentatge representat pels majors de 65 anys 
sobre la població total ha augmentat, passant del 5,2% el 1900 a gairebé el 17% el 2011, essent 
l'increment en xifres absolutes encara més acusat. Així, dels gairebé 968 milers de persones 
majors de 65 anys que hi havia al nostre país en 1900, s'ha passat a una xifra que, en 2011, 
sobrepassava ja els vuit milions d'individus (2). A la figura 3-1 es pot veure l’envelliment de la 
població des de 1900 i l’estimació de la seva evolució fins al 2050.  

 
*Les projeccions de la població (2020-2050) estan calculades a partir de la població a 1 de gener de 2013 

Figura 3-1. Evolució de la població Espanyola 1900-2050 
Fonts: Elaboració pròpia a partir de les dades de 1900-2013. INE (2). “Xifres de la població segons sexe i 

edat” i “Projecció de la població a llarg termini (2012-2052)”. 
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Aquest augment de l'esperança de vida està produint un augment de la població anciana, que es 
caracteritza per patir un augment de les patologies cròniques, fet que comporta un declivi físic i 
psíquic que condiciona la seva capacitat funcional, sent cada vegada major el nombre de 
persones amb problemes de dependència. Per tant, l’envelliment de la població està influint 
directament sobre l’increment del nombre de persones dependents, ja que en augmentar 
l’esperança de vida s’ha augmentat el període d'exposició al risc de discapacitat i dependència.  

A la taula 3-1, i en la seva representació gràfica a la figura 3-2, es pot veure què, mentre 
el nombre de persones menors de 65 amb problemes de dependència ha augmentat en 134.229 
persones, el nombre de persones que pateixen discapacitat majors de 64 ha augmentat en més de 
700.000 persones. 

Taula 3-1. Població amb dependència a Espanya 2008-2013 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels informes estadístics del Sistema per a l'Autonomia i 
Atenció a la Dependència corresponents a desembre de 2008 (3) i a desembre de 2013 del SAAD (1). 
Persones amb dependència Desembre 2008 Desembre 2013 Increment 

< 65 anys 134.942 269.171 134.229 
≥ 65 anys 547.520 1.266.965 719.445 
Total dependents 682.462 1.536.136 853.674 

 

Així, tot i que és important aclarir que la vellesa no és sinònim de dependència o de malaltia, ja 
que la majoria de les persones majors romanen sanes i amb alts nivells d'independència, és 
convenient assenyalar que en el mateix grau en què les persones envelleixen també disminueix la 
possibilitat de realitzar autònomament algunes activitats quotidianes. 

 
Figura 3-2. Representació gràfica de la població amb dependència a Espanya 2008-

2013 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels informes estadístics del sistema per a l'autonomia i atenció a 

la dependència corresponents a Desembre de 2008 i a Desembre de 2013 del SAAD (1). 
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Segons els resultats provisionals de l'Enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i situacions 
de Dependència (4) en un total de 3,3 milions de llars espanyoles resideix almenys una persona 
que afirma tenir una discapacitat, la qual cosa suposa un 20% de les llars espanyoles. Tot i que 
aquestes discapacitats no només contemplen els problemes de mobilitat, aquest és el primer 

tipus de discapacitat (67,2%) i el 74% de persones discapacitades a Espanya requereixen 

ajudes tècniques o personals per poder realitzar alguna de les ABVD. 

Gran part de les cures precisades per aquestes persones recauen sobre els denominats 

cuidadors informals, entre els quals destaquen les cures prestades per la família, que és el 
principal proveïdor de cures de salut (5). 

Dins de les tasques d'assistència personal, la principal dificultat que troben els cuidadors 
és la falta de força física per realitzar-les (4). La força física s’empra principalment en tasques 
com les mobilitzacions o transferències. S'ha assenyalat que un cuidador d'una persona major 

dependent fa cada dia una mitjana de 20 transferències i mobilitzacions del pacient a càrrec 

seu (6), en aquests moviments s'inclouen les transferències del llit a la cadira de rodes, a 
butaques, al bany, etc. Tenint en compte que aquesta labor es realitza al llarg de tot l'any i que el 
pes d'una persona gran dependent que pot rondar els 75 kg (6), molts cuidadors fan més de 
7.000 transferències i mobilitzacions al cap de l'any, en les quals hauran aixecat un pes 
considerable. 

Els cuidadors amb freqüència desconeixen la forma més adequada de dur a terme 
transferències i mobilitzacions, a més, no solen realitzar cap tipus d'exercici terapèutic o de 

prevenció. Per aquest motiu les transferències i mobilitzacions són les principals causes de 

dolor d'esquena en els cuidadors de persones majors dependents i prop del 90% dels 

cuidadors sense ajudes tècniques acaben patint aquest tipus de dolors, podent, fins i tot, 
provocar lumbàlgies, hèrnies, ciàtica, i dolor dels nervis irradiat als membres superiors (braços) i 
inferiors (cames). També es donen amb freqüència tendinitis a les mans, canells i espatlles, ja 
que no només és important el pes sinó les repeticions d’aixecament del pes del pacient (6). 

Són múltiples els estudis que han demostrat que les d'ajudes tècniques i les adaptacions 
funcionals i d'accessibilitat no solament promouen l'autonomia de les persones en situació de 
dependència, sinó que faciliten l'assistència i la provisió de cures a aquelles persones que els 
proporcionen (7) (8). 

També cal assenyalar que la realització d'aquestes mobilitzacions i transferències no 
només posa en risc al cuidador sinó que també pot posar en risc la salut pròpia de la persona 
assistida, que pot fins i tot caure accidentalment a terra. 
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66%

34% Dones

Homes

3.2 Estudi d’usuaris del producte 

A partir del problema detectat s’identifiquen els usuaris finals del producte per tal de conèixer i 
comprendre les seves necessitats, limitacions i característiques. En aquest punt es distingeixen 
entre dos tipus d’usuaris. 

Persona en situació de dependència 

S’entén per persona depenent a aquella que per motius d'edat, malaltia o discapacitat, pateix la 
pèrdua d'autonomia física, sensorial, mental o intel·lectual i precisa, amb caràcter permanent, 
l'atenció d'una altra persona o ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. A la 
figura 3-3 es pot veure la distribució d’edat de les persones considerades dependents a Espanya 
l’any 2013. 

 
Figura 3-3. Distribució d’edats de les persones considerades com a dependents l’any 

2013 a Espanya 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del informe Información Estadística del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (5). 

Com s’observa a la figura 3-3, actualment el 26,9 % de les persones considerades dependents a 

Espanya tenen entre 65 i 79 anys i un 55,5 % més de 80 anys, és a dir, més del 77% de les 

persones dependents a Espanya són majors de 65 anys (5). 

Diferenciant per sexe, la majoria de persones determinades com a dependents a Espanya 
l’any 2013 són dones (5) (Figura 3-4). 

  

 

   

  

Figura 3-4. Sexe de les persones considerades dependents l’any 2013 a Espanya. 
Font: Pròpia a partir de les dades del informe Información Estadística del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (5). 
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Mirant el lloc habitual de residència, les persones dependents a Espanya resideixen 
majoritàriament a casa seva (figura 3-5). 

 
Figura 3-5. Lloc de residència de les persones amb dependència a Espanya 
Font: Pròpia a partir de les dades del “Libro Blanco sobre la dependencia” (9) 

Aquest fet influirà, entre altres coses, en les mesures que ha de tenir la grua, per tal de poder fer-
ne us, no només en centres hospitalaris, residències o centres de dia, sinó en domicilis 
particulars. Per aquest motiu s'haurà de verificar que aquestes no superin les dimensions 
mínimes de les portes interiors d’un habitatge. 

Persona que atén a la persona en situació de dependència 

L’usuari potencial de l’aparell seran les persones encarregades de subministrar ajudes a persones 
que pateixen dependència. El cuidador pot tractar-se d’un familiar (professional o no), serveis 
d’ajudes a domicili (SAD), personal de centre de dia o centre de nit i serveis d’atenció 
especialitzada (residencies per a persones grans amb problemes de dependència, centres 
d’atenció a persones en situació de dependència per discapacitat i hospitals). 

Dins del concepte de cuidador es poden diferenciar dos grans grups amb perfils molt 
diferenciats: el cuidador informal, és a dir que no rep compensació econòmica per prestar ajuda 
a la persona dependent, i el cuidador professional. 
 

Cuidador professional 
Principalment personal que es dedica professionalment a l’atenció de persones amb 
dependència, rebent una compensació econòmica per prestar aquestes ajudes. Aquest grup està 
format majoritàriament per sanitaris, tot i que també inclou cuidadors que no han rebut 
formació específica per a cuidar pacients dependents. 
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Les lesions més comunes i costoses que pateixen els treballadors sanitaris són, amb diferència, 
les alteracions múscul-esquelètiques, especialment les lesions de la columna vertebral. Auxiliars 
d'infermeria i zeladors corren el risc més gran de patir aquestes lesions a causa dels freqüents 
esforços que realitzen per mobilitzar als malalts (10). 

Les transferències i mobilitzacions de pacients són una de les activitats més freqüents en centres 
d’atenció a persones dependents i és considerada una activitat d’alt risc per a lesions d’esquena. 
Es tracta d’una tasca que realitzen habitualment professionals com auxiliars, DUE (Diplomat 
Universitari en Infermeria), fisioterapeuta, etc. (11) 

En l'actualitat, els hospitals s'inclinen per implantar mesures preventives, que 
comprenen la formació dels treballadors i l'ús de dispositius mecànics per incorporar als malalts. 
Un dels dispositius més utilitzats per a les transferències són les grues de trasllat, que en tot cas 
requereixen l’ús d’un arnès per subjectar el pacient. Per aquest motiu es pretén que l’aparell sigui 

compatible amb els arnesos que actualment es troben al mercat (figura 3-6). Al mercat podem 
trobar arnesos de diferents tipus (per a banyar-se, per a gent amb sobrepès, amb recolza-caps, 
etc.) i de diferents talles. L’arnès es considera una solució prou bona per a subjectar el pacient 
durant el trasllat, són fàcils de posar (es poden col·locar amb el pacient assegut sense necessitat 
de moure’l) i són higiènics (es poden rentar a la rentadora) fet molt important sobretot en l’ús 
d’un mateix arnès per a diferents pacients. L’ús de la grua i l’arnés permet al pacient anar al 
vàter, facilitant les tasques de neteja personal per part del cuidador, podent-se col·locar de forma 

que les cames quedin obertes o tancades. Per aquest motiu, els ancoratges de la grua han de 

facilitar-ne la subjecció d’aquests. 

 
Figura 3-6. Diferents tipus d’arnes del mercat 
Font: Web ortopèdia Moliner (12) 

Cuidador informal 
El cuidador informal és aquell que s’encarrega d’ajudar a la persona amb dependència sense 
rebre retribució econòmica per aquest motiu. 

El 76,3% de les persones identificades com a cuidadores principals són dones (Figura 3-7). 
Concretament, el perfil més comú de cuidador informal a Espanya és una dona, d'entre 45 i 64 
anys, que resideix en la mateixa llar que la persona a la qual presta cures (4).  
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Figura 3-7. Distribució de grup d’edat i sexe del cuidador de persones que 

requereixen de cures personals 
Font: Pròpia a partir de l’Enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i situacions de Dependència (4) 

Les dones exerceixen un paper fonamental en les tasques d'atenció a persones en situació de 
dependència. Aquesta feminització de les tasques de cura fa necessari que es tingui especialment 
en compte aquest col·lectiu a l'hora de planificar les característiques presents al disseny. 

Per exemple, en el pes equivalent percebut pel cuidador. Així, tot i que el pes màxim que 
es recomana no sobrepassar en condicions ideals de manipulació és de 25 kg, protegint així al 
85% de la població treballadora sana., si la població exposada està formada per dones o si es vol 
protegir a la majoria de població, no s’haurien de manejar amb les mans o braços càrregues 
superiors a 15 kg. Així es protegeix el 95% de la població treballadora sana i a un 90% de les 

dones, treballadors joves i gent gran (13). Per tant el pes percebut pel cuidador amb braços o 

mans no haurà de superar els 15 kg. 

3.3 Quality function deployment (QFD) 

Un cop identificats els usuaris principals es requereix un mètode per a identificar les seves 
demandes i transformar-les en característiques del disseny final.  

Sempre és recomanable avaluar els problemes d’un producte amb usuaris reals. El 
mètode QFD permet convertir els requisits dels usuaris finals en característiques tècniques. A la 
figura 3-8 es mostren les diferents parts de les quals consta el QFD. 
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Figura 3-8. Esquema del Quality function Deployment amb les parts diferenciades 
Font: Elaboració pròpia a partir de les descripcions del llibre QFD. Despliegue de la Función de Calidad (14) 

Per conèixer els requisits es va optar per fer enquestes a persones que habitualment fan ús d’una 
grua de transferència amb l’objectiu de preguntar directament als usuaris i conèixer de primera 
mà informació que ajudi a millorar el disseny. A més, es pretén conèixer les opinions i 
experiències en el seu ús. 

D’aquesta manera es van realitzar enquestes entre cuidadors i pacients que requereixen 
habitualment la grua de transferències. El model d’enquesta realitzat i l’anàlisi dels resultats es 
troben a l’annex II. D’aquestes enquestes s’ha obtingut la importància de l’usuari dels diferents 

requisits (columna “Importància de l’usuari 0-10” de la figura 3-9). 

Un cop identificades les necessitats dels clients, el QFD permet prioritzar les 
expectatives segons la seva importància (figura 3-9). Ordenant les característiques tècniques 
segons el seu pes relatiu, de més a menys pes obtingut, tenim: 

1. La reducció de la massa en buit de la grua, és a dir, sense pacient (10 % de pes relatiu) 
2. Reduir les dimensions de la grua (8 % de pes relatiu) 
3. L’amortiment del pacient, el radi de gir i la força per a traslladar el pacient (7 % de pes 

relatiu) 
4. El fet de no dependre de bateries (6 % de pes relatiu) 
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5. El que sigui plegable i disposi d’una base ajustable, juntament amb la disminució de la 
força per a elevar el pacient (5 % de pes relatiu) 

6. La importància de disminuir el cost dels materials (4 % de pes relatiu), seguit del cost de 
fabricació i manteniment i el fet que el pacient s’elevi de forma contínua (3 % de pes 
relatiu) 

7. La resta de característiques han obtingut un pes relatiu igual o inferior al 2% 

Com s’exposa a l’Annex II, a l’enquesta es va obviar la seguretat com a requisit, ja que aquesta és 
imprescindible i fonamental per l’homologació de la grua i posterior venta. 

Sobta el fet que els costos no estiguin entre les característiques més importants, és a dir, 
el preu de la grua. Aquest fet segurament es deu al fet que les persones enquestades eren 
majoritàriament cuidadors professionals (84 %). 

Els cuidadors professionals no acostumen a ser els responsables de la compra de la grua 
i, per tant, no perceben el seu preu com a característica tan important a tenir en compte com 
una persona responsable de la seva compra. Per aquest fet, tot i no aparèixer com una de les 
característiques més importants, es considera que el preu de venda sí que pot suposar un gran 
avantatge competitiu. 

S’ha de matisar que els resultats obtinguts pel QFD són qualitatius, però permeten 
focalitzar els recursos cap a satisfer en primer lloc aquestes característiques tècniques. 



 

 

24 Disseny d'una grua destinada al trasllat de persones de mobilitat reduïda 

 
Figura 3-9. Quality function Deployment 
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4  ESTAT DE LA TÈCNICA 

L’estat de la tècnica es refereix a tot el que ha estat presentat amb anterioritat, de manera oral o 
escrita, en el propi país o en l’estranger, i que s’ha fet públic en aquest cas referent a grues o 
aparells destinats a la transferència de pacients. 

Per a fer aquesta recerca, primer s’han analitzat els aparells actualment comercialitzats 
per empreses destinades a ajudes tècniques i posteriorment s’ha fet una recerca de patents 
relacionades amb el camp de trasllat de pacients. 

El més habitual és que les idees innovadores provinguin d’alguna solució ja existent. Per 
tant, l’objectiu d’aquesta recerca és, no només conèixer allò que s’utilitza habitualment, sinó que 
aquestes invencions serveixin de base per a crear-ne una de nova.  

4.1 Productes comercialitzats 

En primer lloc s’ha portat a terme un estudi previ sobre tot tipus de màquines i aparells emprats 
actualment per a traslladar pacients, per tal d’estudiar les prestacions que ofereixen i les 
limitacions que presenten. 

Disc giratori 

Element que es col·loca a terra amb els peus del pacient a sobre per ajudar al cuidador a girar el 
pacient. Eviten que el cuidador hagi que realitzar moviments de gir (figura 4-2). 

  
Figura 4-2. Disc giratori 

Font: Web Ortopedia en casa (15) 

Avantatges  Inconvenients 

 Faciliten la rotació del pacient un cop 
alçat, evitant el gir de tronc. 

 Cost reduït (25-50 €). 
 Lleuger 

 

 
 Falta de seguretat (no subjecta al pacient). 
 No proporciona cap avantatge en el fet 

d’aixecar o assentar al pacient. 
 L’usuari ha de poder mantenir-se dret. 
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Taula de transferència 

Taula rígida o semirígida que es pot utilitzar per moure un pacient d’una superfície a una altre 
d’alçària similar. Acostumen a ser de plàstic amb un costat lliscant i l’altre antilliscant. Alguns 
models disposen d’un disc giratori que es desplaça al llarg de la taula, amb el que es redueix la 
força a fer per el cuidador i s’eviten els girs del tronc del pacient (figura 4-1). 

   
Figura 4-1. Dos models de taula de transferència 

Font: Web Entorno Accesible (16) 

Avantatges  Inconvenients 

 Barata (≈ 50-80 € les més senzilles) 
 Lleugera i portàtil 
 Rectes o corbades (per esquivar els reposa-

braços)  
 Existeixen models amb guies (preu ≈250 €)  

  No subjecta al pacient (falta de seguretat). 
 Només per pacients que poden col·laborar i 

conserven un bon equilibri asseguts.  
 Inestable si les altures són diferents. 

Cinturó de transferència 

Cinturó, generalment de tela, amb agafadors per les mans que es col·loca a la zona lumbar del 
pacient (figura 4-3). 

 

Figura 4-3. Cinturó de transferència 

Font: Web Ortopedia en casa (15) 

Avantatges  Inconvenients 

 Barat (50-60 €). 
 Lleuger i fàcil de transportar. 
 Evita que el pacient rellisqui en agafar-lo. 
 

  L’ús no és recomanable per a persones amb 
lesions lumbars o abdominals. 

 No disminueix el pes a aixecar. 
 Només adequat per a pacients que poden 

mantenir-se dret i cooperar. 
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Grues per a transferències 

Sistemes d’elevació i trasllat que s’utilitzen per evitar que l’ajudant carregui amb el pes de la 
persona a realitzar la transferència. L’esforç el realitza un sistema hidràulic o un motor elèctric i 
pot tenir una base mòbil amb rodes o ser fixa (figura 4-4). 

    
Figura 4-4. Grues de tranferència. D’esquerra a dreta:Mòbil i elèctrica, fixa per rails i 

mòbil i d’accionament manual 
Font: Web Tekvo Bioingeniería (17) 

Avantatges  Inconvenients 

 Segures per la mobilització amb arnès 
(aporten seguretat al pacient per evitar 
caigudes). 

 Eviten al cuidador haver d’aixecar el pes del 
pacient, reduint el risc de lesions associades. 

 Les elèctriques disposen de bateries que 
eviten el requerir un endoll a prop i faciliten 
el trasllat del pacient distàncies majors, això 
pot evitar l’ús de cadira de rodes entre un 
lloc i un altre. 

 L’ús d’un arnès especial la converteix en 
una ajuda per a la neteja personal de la 
persona dependent i permet utilitzar-la 
amb diferents usuaris. 

 Les grues fixes són indicades per espais 
reduïts on seria difícil maniobrar amb una 
grua mòbil. 

 

  Són pesades (aprox. 30-60 kg en el cas de 
les elèctriques i 20-40 kg en el cas de 
manuals). 

 Les elèctriques necessiten manteniment 
(carregar bateries), a part, la vida útil d’una 
bateria és d’un any (preu bateria ≈100 €). 

 Difícil maniobrabilitat (per les 
dimensions). 

 Pes màxim d’usuari (normalment uns 130 
kg de pes màxim i fins a 180 kg les més 
cares). 

 Preu no assolible per alguns particulars  
(≈1000-3000 € grues elèctriques i ≈ 800-
1000 € manuals + 150 € d’arnès). 

 Les grues mòbils no permeten la 
transferència a elements ambles sense espai 
lliure inferior (com per exemple a les 
banyeres convencionals). 

 Més temps per transferència que de forma 
manual. 

 En el cas de les grues fixes es requereix 
obres allà on es faci servir. 

 Manteniment dels arnesos (rentar-los i 
canviar-los cada dos anys). 
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Cadira bipedestadora robotitzada 

Cadira robotitzada controlada amb control remot que permet a l’usuari mantenir-se en posició 
vertical o assegut a partir d’uns braços hidràulics (figura 4-5). 

 
Figura 4-5. Cadira bipedestadora robotitzada 

Font: Web de TEK Robotic Mobilization (18) 

Avantatges  Inconvenients 

 Possibilitat de fer la transferència de forma 
independent, no requereix l’ajuda d’un 
cuidador. 

 Bona maniobrabilitat en comparació amb la 
grua.  

 El pacient no requereix cadira de rodes 
addicional. 

 Una cadira per tot que permet a l’usuari 
està en posició vertical i assegut amb o 
sense cadira. 

 Disposa d’un comandament a distància per 
a poder apropar-lo a l’usuari. 

 Disposa d’unes bateries recarregables que li 
subministren 14 km d’autonomia. 

 

  Preu superior a la resta d’ajudes tècniques 
(≈15.000-18.000 €). 

 Son pesades (aprox. 80 kg). 
 Necessiten manteniment (carregar 

bateries). 
 Pes màxim d’usuari (actualment 90 kg de 

pes màxim). 
 No apte per a pacients que no puguin 

cooperar i siguin capaços de suportar 
parcialment el seu pes. 

 S’ha de tenir especial cura amb persones 
que no tinguin alguna patologia que 
afecti a les cames (problemes severs de 
circulació o lesions). En aquest cas es 
recomana no fer servir la grua de 
bipedestació.  

4.2 Estudi de patents 

A part dels productes comercialitzats, les patents manifesten nous procediments o dissenys que 
no necessàriament han arribat al mercat. S’ha realitzat una recerca utilitzant dues bases de dades 
obertes, disponibles a Internet de forma gratuïta, INVENES (19) i ESPACENET (20). 

INVENES és una base de dades espanyola de Models d’Utilitat, Patents Nacionals i 
traduccions de Patents Europees o Internacionals. Aquesta eina pertany a l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques (OEPM). 
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ESPACENET és una base de dades europea de publicacions a escala mundial, incloent-hi 
Models d’Utilitat, Patents Nacionals, Europees i Internacionals. Aquesta eina pertany a l’Oficina 
Europea de Patents (EPO). 

S’han trobat diverses patents referents a aparells per al trasllat de pacients. En aquest 
punt es mostra el resum de les 16 que més compleixen els objectius del projecte, juntament amb 
les imatges més explicatives, ordenades respecte a la data de presentació (de més antiga a més 
actuals) i a l’Annex I es recull la caràtula original de cadascuna. 

4.2.1 Patents nacionals 

Elevador transportador d’impedits (ES-0137479_U) 
Com es pot veure a l’esquerra de la figura 4-6 aquesta patent reflecteix la idea d’una grua manual 
accionada per pedal. A més introdueix el fet de poder canviar l’angle que formen les barres de la 
base (a la dreta de la figura 4-6), el que permet evitar obstacles a l’hora d’aixecar o dipositar el 
pacient. 

 
Figura 4-6. Imatges principals de la patent ES-0137479_U 
Font: Base de dades de INVENES (19) 

Aparell per a aixecar malalts (ES 2 055 449) 
Aquest invent proposa un aparell per a aixecar malalts en posició asseguda o estesa sobre 
l’esquena. Les peces que fan de respatller (núm. 14 de la fig. 4-7) es fan lliscar per l’esquena i es 
fixen a dos travessers (marcats amb els números 18 i 19 de la fig. 4-7). Es procedeix de la mateixa 
forma amb dues peces per les cuixes (núm. 13 de la fig. 4-7). L’aparell disposa de dues 
manovelles que, per una banda, permeten elevar al pacient i canvien al pacient de la posició 
estesa a posició asseguda i recíprocament (núm. 9 i núm.21 respectivament a la fig. 4-7). 

El mètode que proposa aquesta patent requereix molt de temps de preparació (moltes 
fixacions que s’han d’assegurar i després treure). També cal destacar que si els suports no es 
posen al lloc correcte, poden crear unes pressions a l’esquena del pacient, podent fins i tot 
arribar a fer-li mal. 
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Figura 4-7. Imatges principals de la patent ES 2 055 449 
Font: Base de dades de INVENES (19) 

Dispositiu de transferència lliscant (ES 2 065 312) 
Aquesta invenció correspon al que al mercat es coneix com a taula de transferència (explicat en 
el punt anterior 4.1) i consisteix en un dispositiu de transferència lliscant i portàtil que consta 
d’un seient destinat a suportar un usuari humà pel seu moviment entre diferents suports (fig.4-
8). 

   

Figura 4-8. Imatges principals de la patent ES 2 065 312 
Font: Base de dades de INVENES (19) 

Elevador per a pacients amb genolleres ajustables i ganxos (ES 2 480 194) 
Aquesta patent fa referència al que es diu una grua de bipedestació, dissenyada per a facilitar la 
incorporació o elevació d’una persona des de qualsevol tipus de seient (fig. 4-9). El principal 
inconvenient és que el seu ús està limitat a persones que poden col·laborar i mantenir 
parcialment el seu pes. Tampoc està indicat per a persones que pateixin determinades lesions 
que afectin les cames. 
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Figura 4-9. Imatges principals de la patent ES 2 480 194 
Font: Base de dades de INVENES (19) 

4.2.2 Patents internacionals 

Cadira de tela destinada al transport de nens discapacitats (CA 1167426 A1) 
Tracta d’una cadira feta de material flexible, per exemple de tela, per a permetre a una persona 
portar a un discapacitat (figura 4-10). Aquesta patent exposa que el pes de la persona 
transportada podria suposar un problema, per això se suggereix que el seu ús sigui només per a 
persones lleugeres, com per exemple un nen petit. 

 
Figura 4-10. Imatges principals de la patent CA 1167426 A1 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 

Aparell d’elevació per a pacients amb debilitat (TW 320560 B) 
La patent descriu el que seria una grua de transferència plegable. La grua incorpora un actuador 
(marcat amb el núm. 13 a la figura 4-11) però no especifica com s’acciona aquest. A la figura 4-
11 sembla que aquest només actuï com amortidor però a la patent exposa que aquest actuador fa 
que pacient s’elevi. També és interessant observar que les potes de la base (núm. 3 i 4) es poden 
obrir. 
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Figura 4-11. Imatges de la patent TW 320560 B 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 

Dispositiu per l’elevació i el transport de pacients (US 5189741 A) 
Dispositiu per al transport d’un pacient amb un bastidor que pivota sobre una estructura fixa 
que disposa de rodes per ajudar al transport (figura 4-12).  

   
Figura 4-12. Imatges principals de la patent US 5189741 A 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 

Com s’observa a la figura 4-13, el bastidor es col·loca de forma horitzontal i per un extrem es 
col·loca les aixelles del pacient i el cuidador baixa l’altre extrem del bastidor, fent-lo servir com a 
palanca. El cuidador ha d’ajupir-se molt a l’hora d’incorporar al pacient i el sistema no compta 
amb cap amortiment per al pacient, fet que podria suposar cops bruscos en col·locar-lo sobre la 
superfície final. 

 
Figura 4-13. Imatges de la patent US 5189741 A 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 



 

 

33 Estat de la tècnica 

Cadira motoritzada per ajudar a persones amb discapacitat a entrar i sortir de 

la banyera (DE 4337527 A1) 
Grua fixa a la paret del bany (figura 4-14) amb un arnès que eleva al pacient i permet desplaçar-
lo per uns rails horitzontals fins a entrar a la banyera. El mecanisme elèctric d’elevació, transport 
i descens del pacient es controla mitjançant un comandament, aquest fet permetria al pacient 
prescindir de l’ajuda del cuidador en el cas de poder-se col·locar ell mateix l’arnès. 

 
Figura 4-14. Imatge principal de la patent DE 4337527 A1 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 

Dispositiu per a la transferència de pacients (JP 5556903 B2) 
Aparell on el pacient es recolza sobre la seva superfície abdominal i disposa de dos suports 
laterals que evitarien que el pacient es desplaci cap als laterals (fig. 4-15) que pot resultar molt 
útil en casos específics de dependència, ja que permet una transferència ràpida, ja que no s’han 
de col·locar cap element de subjecció al pacient, en detriment però, de la seguretat d’aquest 
durant la transferència. Les subjeccions laterals s’han de regular per a cada de pacient. 

 
Figura 4-15. Imatges de la patent JP 5556903 B2 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 

Dispositiu elevador de pacients (US 2014223660 A1) 
Dispositiu d'elevació per a la transferència segura de persones. Inclou un carro mòbil (marcat 
amb núm. 5 a la figura 4-16), un suport que està suspès de forma giratòria al carro (marcat amb 
núm.2 a la fig. 4-16) i dos dispositius de motor per elevació i descens de la persona (marcats com 
a 8a i 8b a la fig. 4-16). Patent de grua fixa dissenyada expressament per a persones amb 
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sobrepès que disposa de dos motors acoblats al suport que poden elevar la persona de forma 
individual. 

   
Figura 4-16. Imatges de la patent US 2014223660 A1 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 

Seient dividit mòbil (CA 2862657 A1) 
Aquesta patent tracta d’un seient dividit que permet transportar a un pacient assegut d’una 
superfície a una altra (fig. 4-17). Aquest invent però, presenta moltes limitacions. No només 
l’alçada de l’aparell no és regulable, de forma que només és útil pel trasllat entre superfícies i 
iguals a la de l’aparell, sinó que no aporta cap subjecció extra que garanteixi que el pacient no 
caurà durant el trasllat. 

   
Figura 4-17. Imatges de la patent CA 2862657 A1 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 

Robot de transferència per a cuidar un pacient (CN 103945813 A) 
Aquesta patent presenta un robot per traslladar a un pacient d’una superfície a una altra 
recolzant el cos sobre l’aparell (fig. 4-18). Aquest robot permet una transferència més ràpida que 
amb una grua, principalment per no haver de col·locar l’arnès al pacient. Tot i així, hauria de 
comprovar-se la comoditat del pacient durant la transferència.  

  
Figura 4-18. Imatges de la patent CN 103945813 A 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 
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Dispositiu d’elevació i mobilitat personal individual (US 2014109312 A1) 
Dispositiu mòbil que proporciona ajuda per aixecar-se d'una posició asseguda, moure’s i 
asseure’s a persones amb discapacitat sense l'ajuda d'un assistent. La idea d’incorporar uns 
braços que facin de suport (assenyalats amb núm. 37 a la figura 4-19) permet que les potes de la 
base no hagin de ser col·locades a sota de la superfície a on es troba assegut el pacient, fet que 
suposa un gran avantatge, sobretot per a realitzar les transferències entre objectes sense un espai 
buit inferior. Aquests braços per altra banda, poden suposar un impediment per al seu ús a 
cadires amb recolza-braços o allà on la superfície on situar al pacient no sigui prou gran. En 
aquests casos els braços podrien relliscar. 

 

Figura 4-19. Imatges de la patent US 2014109312 A1 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 

Sistema de suport amb unitat d’elevació motoritzada (US 2014131301 A1) 
El document es refereix al que comercialment es coneix com a grua fixa (figura 4-20) i presenta 
les avantatges e inconvenients descrits al capítol anterior (4.1 Productes comercialitzats), a 
l’apartat de grues de transferències. 

 

Figura 4-20. Imatges de la patent US 2014131301 A1 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 
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Elevador de pacients, sistema de posicionament i components ajustables dels 

mateixos (US 2014137323 A1) 
Sistema d'elevació i posicionament del pacient, que permet incorporar el pacient de la posició 
estesa a posició asseguda, el seu trasllat i posicionament a la superfície destí. L’aparell sembla 
molt robust i el pacient quedaria recolzat en tot moment per una lona que se subjecta per 
diversos punts a l’estructura principal. Disposa d’una base mòbil amb potes abatibles i d’un braç 
telescòpic. Veient les principals il·lustracions de la patent (fig. 4-21) l’ús en un domicili qualsevol 
quedaria pràcticament descartat principalment per l’espai requerit en el seu ús. 

  

Figura 4-21. Imatges de la patent US 2014137323 A1 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 

Grua per aixecar a un pacient (WO 2014158023 A1) 
Tipus de grua de bipedestació, analitzat al punt anterior (4.1 Productes comercialitzats), amb un 
arnès que subjecta l’espatlla del pacient (núm. 18 de la figura 4-22). 

   
Figura 4-22. Imatges de la patent WO 2014158023 A1 
Font: Base de dades de ESPACENET (20) 
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5  ESTUDI DE NORMATIVA 

Tot i que no s’estudiarà en el present projecte el predesenvolupament de l’homologació del 
producte, ja que aquest ha de ser realitzat un cop finalitzat el desenvolupament del producte i 
especificades les característiques tècniques completes (queda fora de l’abast), s’han tingut en 
compte les restriccions imposades per la normativa vigent en el disseny de la grua. 

En aquest punt se citen les normes revisades a partir de l’estudi legislatiu amb relació a les grues 
de transferència de pacients, consultades a la base de dades del Col·legi Oficial d'Enginyers 
Industrials de Catalunya. 

 Norma UNE-EN ISO 10535:2006 Grúas para el traslado de persones con discapacidad. 
Requisitos y métodos de ensayo (21). 

 Norma UNE-EN ISO 14971:2012 Gestión de riesgos de productos sanitarios (22). 

 Norma UNE-EN 12182 Ayudas técnicas para persones con discapacidad. Requisitos y 
métodos de ensayo (23). 

 Norma UNE-EN 614-1:2006+A1 Seguridad de las máquinas. Principios de diseño 
ergonómico (24). 

 Norma UNE-EN 1005-3:2002+A1 Seguridad de las máquinas .Comportamiento físico del 
ser humano. Límites de fuerza recomendados para la utilización de máquinas (25). 

 Norma UNE-EN 111-915 Sillas de ruedas. Dimensiones totales máximas (26). 

Les característiques i aspectes tècnics extrets de les normatives citades s’han fet servir diverses 

parts del Disseny en Detall (capítol 7 del present projecte). 
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6  DISSENY DE CONCEPTE 

En aquesta etapa s’han generat alternatives per al disseny del producte d’acord amb els 
principals requisits del producte.  

A continuació es mostren les propostes més importants que han sorgit en el procés d’evolució 
en el disseny. Es pot observar que els primers dissenys eren purament manuals, utilitzant 
l’aparell com a palanca. La palanca permetia aixecar el pacient mantenint l’esquena del cuidador 
alçada i podent utilitzar part del seu pes per a fer més força. En els dissenys posteriors es van 
afegint nous elements per a facilitar i millorar el procés d’elevació, com per exemple un cilindre 
hidràulic. 

6.1 Proposta Grua palanca 

La primera idea va ser mantenir la idea de l’ús de l’arnès i les subjeccions característiques de les 
grues habituals, però únicament aprofitant la força del cuidador amb una palanca. 

Es van fer dues versions diferents. A l’esquerra de la figura 6-1, el sistema de subjecció 
per dos punts es troba per sobre del pacient i el cuidador fa ús dels seus braços. A la dreta de la 
figura 6-1, en canvi, el cuidador fa ús de cames i braços per fer força i el pacient té les 
subjeccions de l’arnès més baixes. Fent servir l’impuls del peu es pot fer més força, però el 
moviment simultani de mans i peus no és recomanable per a l’estabilitat del cuidador. 

 

Figura 6-1. Proposta grua palanca 
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6.2 Proposta Seient elevador 

A la figura 6-2 s’observa com en aquesta proposta el cuidador empeny amb els braços cap a avall 
per tal d’aixecar el pacient. El pacient és aixecat mitjançant un arnès que el subjecta per la part 
baixa de l’esquena i per sota les cames. 

L’avantatge principal d’aquest sistema és la reducció considerable de l’alçada de l’aparell enfront 
de les grues tradicionals. Els inconvenients són que el pacient no és subjectat per l’esquena ni el 
cap, per tant, no només hauria de poder mantenir-se assegut, sinó que hauria de mantenir 
l’estabilitat quan la grua es desplaça. 

Com a la proposta anterior, perquè el cuidador pogués aixecar al pacient de forma 
còmoda, la reducció de la força a fer per part de la palanca hauria de ser molt gran, o el que és el 
mateix, la llargada de la palanca hauria de ser tan gran que faria inviable el seu ús en l’entorn 
domèstic. Una altra opció seria incorporar un sistema multiplicador. 

 
Figura 6-2. Proposta Seient elevador 

6.3 Proposta Grua hidràulica 

A partir de la proposta 3 s’introdueix un cilindre hidràulic al conjunt amb el propòsit de reduir 
l’esforç per part del cuidador. El cilindre hidràulic d’aquesta proposta és accionat mitjançant un 
pedal, amb els peus és possible fer més força que amb les mans. A més, les subjeccions de l’arnès 
baixen i això permet disminuir el volum que ocupa la grua. 

 
Figura 6-3. Proposta Grua hidràulica 
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6.4 Proposta Grua aranya 

A part del sistema hidràulic, s’afegeix una articulació que permetria l’orientació del pacient 
sobre un eix vertical per tal de facilitar-ne la col·locació (figura 6-4), aquesta proposta seria 
especialment útil en espais reduïts, com per exemple el bany. 

 

Figura 6-4. Proposta Grua aranya 

6.5 Proposta Grua sempre recte 

La incorporació d’una estructura de quadrilàter al braç de la grua permet que el pacient no 
basculi durant la transferència i sempre es mantingui amb la mateixa inclinació. A part, les 
barres verticals permeten que el pacient pugui agafar-les i millorar així la seva sensació de 
seguretat (figura 6-5). 

 

Figura 6-5. Proposta Sempre recte 



 

 

41 Disseny de concepte 

6.6 Proposta Sempre recte millorada 

La darrera proposta pretén adquirir les avantatges que representen les propostes 3, 4 i 5 (figura 
6-6). Aquest model disposa d’un pedal per accionar el cilindre hidràulic (proposta 3) que permet 
maximitzar la força del cuidador en vers a accionar-lo amb la mà. L’estructura elevadora consta 
d’un quadrilàter per a mantenir la mateixa inclinació dels ancoratges en tot moment, i en 
conseqüència, del pacient durant tota la transferència (proposta 5) Per últim, s’han incorporat 
dues barres verticals que puguin servir d’agafadors per al pacient i així millorar la seva sensació 
de comoditat i seguretat.  

 
Figura 6-6. Proposta Sempre recte millorada 

A la dreta de la figura 6-6 es mostra com pot canviar d’orientació el pacient mantenint la 
projecció del centre de gravetat en tot moment dins la base (proposta 4), per altra banda es 
detecta que les barres que han de servir per col·locar les mans del pacient suposen un obstacle 
pel gir, que no arriba als 90o com s’esperava. Aquest fet s’haurà de millorar en posteriors disseny. 

6.7 Conclusió del disseny de concepte 

La proposta Sempre recte millorada conceptualitza de forma clara el recull de les millores 
presents a la resta de propostes i, per tant, el disseny de la grua final partirà d’aquest esbós, que 
es desenvoluparà en el següent capítol. 

En el procés de disseny s’ha evitat fer ús d’una grua elèctrica, alimentada per bateries, que 
és el més habitual. Aquest fet és degut al fet que es vol evitar el sobrecost que aquestes 
produeixen en el preu final de la grua i en el seu manteniment (capítol 4.1 Productes 
comercialitzats). A més, l’increment en el cost final i el pes de la grua pot influir negativament 
en el concepte de grua domiciliària i, d’aquesta manera es creu que la reducció d’aquests factors 
pot ser beneficiós en la comercialització per a domicilis particulars de persones en situació de 
dependència. 
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7  DISSENY EN DETALL 

Un cop conceptualitzada la grua, s’ha de definir formalment el producte amb les seves 
especificacions. 

En aquest capítol es relata com s’ha arribat al disseny de cada una de les parts que formen la 
grua, mostrant els criteris que s’han seguit per obtenir les dimensions, geometria, materials i 
vincles entre cada una de les parts. 

Per a mostrar el resultat del disseny s’ha optat per a realitzar un model tridimensional amb el 

software Solidworks®, la versió de 2013, del qual provenen totes les captures mostrades en aquest 

capítol. 

7.1 Definició de les parts de la grua 

En una grua de transferència es poden distingir principalment les parts anomenades a la figura 
7.1. 

 

Figura 7-1. Vista isomètrica del model de grua amb les principals parts marcades 

D’ara endavant al projecte es farà referència a aquestes parts tal com estan anomenades en 
aquesta figura per tal de facilitar-ne la identificació. 
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7.2 Dimensionament generals de la grua 

Per a determinar les mesures generals de la grua s’han tingut en compte principalment tres 
aspectes: 

1. Les mesures dels usuaris principals, és a dir, del cuidador i del pacient que són els que 
han d’interactuar amb aquesta. 

2. Les alçades dels diferents elements origen i/o destinació de la transferència. 

3. Possibles obstacles arquitectònics que de la grua haurà de superar. 

Pel primer punt s’ha fet un recull de les mesures a tenir en compte del pacient i del cuidador. Les 
mesures completes utilitzades es troben a l’Annex III. A la figura 7-2 es mostra un model de 
pacient i de cuidador, modelat a partir de la mitja de les mesures, que s’ha fet servir per a la 
representació final del conjunt pacient-cuidador-grua. 

 
Figura 7-2. Models de pacient i cuidador 

Per determinar les distàncies necessàries per al seu funcionament ens hem basat però en el 

disseny pels extrems, és a dir, en les dades corresponents al percentil 5 i 95 de la població 
analitzada. En aquest cas s’ha analitzat les dades més actuals trobades de la població espanyola, 
les quals corresponen a l’any 1999 (27). D’aquesta manera, si ens assegurem que dissenyem 
perquè aquests extrems puguin fer servir la grua, tota la població compresa entre aquests 
extrems també podrà. 

L’ús de l’arnès ens permet no haver d’adaptar l’alçada de la grua segons les mesures de 
cada pacient, ja que aquests disposen de diferents mesures per fixar-lo a la grua (figura 7-3). 
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Figura 7-3. Diferents tipus d’arnesos 
Font: Pàgina web Grúas de traslado (28) 

Pel segon punt s’ha fet un recull de les alçades dels elements més comuns d’origen i/o de 
destinació de la transferència. A la taula 7-1 s’observa que les mesures més extremes en què 

treballarà la grua seran 38 i 70 cm (no s’ha tingut en compte l’alçada màxima del llit hospitalari, 
ja que aquest correspon a un llit amb mecanisme elevador i, per tant, es podrà reduir per sota 
dels 70 cm). Per tant el penjador haurà de mesurar 32 cm, com a mínim, entre la posició mínima 
i màxima. 

Taula 7-1. Alçades dels seients de diferents elements d’origen i/o destinació de la 

transferència. 
Font: Pròpia a partir de les dades de l’article “What Is the Best Mattress Height From the Floor?” (29), del 

llibre “Las medidas de una casa. Antropometría de la vivienda” (30), de l’article “Medidas para diseñar 

sillas o asientos” (31) i de l’article “Distancias mínimas en el baño” (32). 

Elements 
 Alçària del seient [cm] 

 Mínima  Màxima 

Llit hospitalari  50  90 

Llit  45  70 

Cadira  40  50 

Sofà  38  50 

Vàter amb elevador  43  60 

Vàter  38  45 
*No existeixen mesures estàndard referents a l’alçada dels seients. Les mesures s’han determinat a partir d’estudis de 

mercat i de mesures antropomètriques. 

Per últim les possibles barreres arquitectòniques com portes o passadissos s’han extret a partir 
del manual “Medidas para la construcción accesible y recomendaciones básicas para la 

eliminación de barreras arquitectónicas (33)” que indica que tenint en compte que el pacient 
habitualment circula amb cadira de rodes, tenen un límit inferior d’amplada de 80 cm i, per tant, 
l’amplada de la grua no hauria d’arribar als 80 cm, amb la base tancada. Pel que fa a l’alçària de 
les portes, després de consultar la normativa referent a les mesures que ha de tenir el forat de la 
porta, es determina que poden ser de 2,03 m com a mínim (34), per tant l’alçària de la grua amb 
el pacient, en el seu punt més alt de funcionament, haurà de ser com a màxim de 2 m.  
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Tots aquests aspectes han determinat les mesures següents (figura 7-4) 

  
*L’alçària màxima del seient serà 70 cm i l’alçària del pacient assegut corresponent al percentil 95 són 929 mm (Annex 
III). S’ha determinat així, que la grua en el seu punt més alt de servei i amb un pacient alt mesuri 170 cm d’alçària, 
podent passar per qualsevol porta sense risc de col·lisió. 

Figura 7-4. Principals mesures de la grua en les posicions extremes 

7.3 Braços de la grua 

Una de les peces més importants són els braços de la grua, ja que són els encarregats d’elevar el 
penjador amb el pes del pacient i suportar les forces del cilindre.  

A través de les entrevistes entre usuaris habituals de la grua (Annex II), es va determinar 

el factor “Estabilitat del pacient, que no es balancegi durant la transferència” com el més valorat a 
l’hora d’escollir una grua de trasllat. Aquest fet ha motivat que es provi d’eliminar la basculació 
del penjador durant l’elevació i el descens del pacient. 

Això s’ha aconseguit amb un braç d’elevació format per dues barres de perfil corbat que 
creen un paral·lelogram (marcat a la figura 7-5). Durant tota la transferència el penjador manté 
una posició vertical, sense balancejar-se, i aquest és un dels trets diferencials de la grua. 

 
Figura 7-5. Detall dels braços de la grua en diverses posicions 



 

 

46 Disseny d'una grua destinada al trasllat de persones de mobilitat reduïda 

7.4 Penjador 

El penjador d’una grua requereix, com a mínim, dos punts de subjecció, però al posar-ne quatre 
de separats (figura 7-6) s’aconsegueix que el pacient quedi en una postura més còmoda i 
aconseguim facilitar les tasques d’higiene personal prestades per part del cuidador. De fet, 
alguns arnesos destinats a facilitar el canvi de bolquers requereixen quatre punts de subjecció. 

Les subjeccions de l’arnès a la grua són de tipus mosquetó, que proporcionen un ajust de 
l’arnès ràpid. Les subjeccions de tipus mosquetó disposen d’un mecanisme autobloquejant (la 
molla del mosquetó), fent-lo així més fiable i evitant el despreniment accidental, requisits de tota 
grua destinada a les transferències (21). 

El penjador disposa a més de dos agafadors (figura 7-6), destinats a millorar 
l’experiència del pacient, que en poder-se agafar se sent més segur, tot i no ser necessari per a la 
seva estabilitat. 

 
Figura 7-6. Penjador de la grua 

El penjador s’ha dissenyat per tal de permetre la rotació del pacient, aquest pot girar 45o o 90o 
cap a la dreta o cap a l’esquerra respecte a un eix vertical (figura 7-7). El fet de poder girar el 
pacient en comptes de tota la grua pot resultar molt útil, sobretot per a espais reduïts com pot 
ser un lavabo. Aquest gir s’ha dissenyat de forma que tot i girar el pacient, el centre de gravetat 
d’aquest estigui en tot moment dins la projecció de la base, garantint així l’estabilitat d’aquesta. 

 
Figura 7-7. Penjador en totes les possibles posicions 
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El cuidador desbloqueja aquest gir mitjançant un tirador, que posteriorment haurà de bloquejar 
en la posició desitjada (figura 7-8). Aquest tirador està a una alçària de 950 mm, ja que els 
controls d’una grua de trasllat accionats per les mans han de situar-se a una alçada entre 800 i 
1200 mm per sobre del nivell del terra (21). A la figura 7-8 es mostra la seqüencia de passos per a 
realitzar el gir del pacient. 

 
Figura 7-8. Seqüència de passos per a girar el penjador 90o cap a la dreta 

7.5 Agafador o mànec 

En primer lloc s’ha de complir la normativa vigent sobre grues de trasllat (21). En referència als 
requisits ergonòmics sobre mànecs exposa: 

 La distància entre qualsevol mànec (peça destinada a ser agafada) que requereixi una 
força d’accionament superior a 10 N i qualsevol altre peça de construcció de la grua no 
ha de ser inferior a 35 mm. 

 El diàmetre de qualsevol mànec funcional i/o tirador que requereixin una força 
d’accionament superior a 10 N ha d’estar entre els 19 mm i els 43 mm 

 Els controls manuals per empènyer i/o tirar han d’estar a una alçada mínima de 900 
mm. 

 
Figura 7-9. Distàncies referents al agafador o mànec de la grua 
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Al manual pel disseny ergonòmic de mànecs del Centro Español de Seguridad en el Trabajo 
(CEST) (35) es diu que el gruix de mànecs destinats a fer força hauria de ser de 40 a 65 mm. Per 
tant, s’ha optat per un mànec de 40 mm que compleix la recomanació del CEST i la normativa 
(figura 7-9). L’amplada del mànec s’ha fet tenint en compte la distància mitjana entre espatlles 
(Annex III). 

7.6 Mecanisme d’elevació 

El mecanisme d’elevació és el conjunt format per les parts assenyalades a la figura 7-10. 

 
Figura 7-10. Parts del mecanisme d’elevació 

7.6.1 Cilindre hidràulic 

Per a la definició del cilindre hidràulic necessitem bàsicament dues característiques principals: la 
carrera [mm] i la força màxima [N]. 

La carrera s’extreu de la posició màxima que admet la grua, on el pistó té una longitud 

de 325 mm, i de la posició mínima, on el cilindre té una longitud de 247 mm. Per tant la carrera 

serà de 78 mm com a mínim(325-247). Per estimar la força màxima que haurà d’aplicar el 
cilindre primer s’ha d’observar el diagrama de forces de la grua (figura 7-11). En aquest 
diagrama s’han fet la simplificació de parts i s’ha considerat el pes dels braços i el penjador com 
a negligible enfront del pacient. 

De l’equilibri global de l’estructura obtenim ( ∑ �� = 0 ): 
−���� × �� × cos������ + ��������� × sin��������� × �� × cos������ = 0             (Eq. 7-1) 

              (Eq. 7-2) 

��������� = ���� ×
��

�� × sin���������
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Figura 7-11. Diagrama del sòlid lliure dels braços de la grua simplificats 

Les distàncies D1 i D2 són constants, respectivament 100 mm i 504 mm. 

La grua ha de ser capaç d’elevar a una persona de 120 kg de massa sense incloure la 
massa de cap unitat de suport corporal (21), per tant, s’ha pres aquest valor de massa corporal 
per l’estudi. A la figura 7-11 el FPes serà: 

���� = 120 �� × 9,8
�

��
= 1 176 �               (Eq. 7-3) 

La força del cilindre depèn del sin αcilindre, on αcilindre està sempre entre 0 i 90o, i per tant com més 
petit sigui aquest, més gran serà la força. Tenint en compte que el cilindre varia de 73,43o, en la 
posició més baixa de la grua, a 76,9o, a la seva posició més alta, podem determinar que la força 
màxima que ha d’exercir el cilindre serà quan aquest estigui en la seva posició més baixa. 

Amb tot això tenim que: 

��������� �à� = 1 176 ×
���

���×�����,��
= � ���,�� �               (Eq. 7-4) 

Per tant, tenint en compte que el radi del pistó és de 12,5 mm, la pressió del cilindre requerida 
serà: 

��������� =
����,��

�×�,����� = 12597620,35�
� �� = ���,�� ���              (Eq. 7-5) 

I el volum de líquid total desplaçat pel cilindre serà: 

∆��������� = À�������ó �������� × ��������������� = � × 12,5� × 78 = ��,� ���       (Eq. 7-6) 
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Taula 7-2. Taula resum de les característiques bàsiques del cilindre hidràulic 

Pressió màxima  126 bar 

Diàmetre del pistó  25 mm 

Longitud màxima del cilindre  325 mm 

Longitud mínima del cilindre  247 mm 

Carrera del cilindre  78 mm 

7.6.2 Conjunt pedal i pressuritzador 

L’energia requerida per la grua prové de l’accionament d’un pedal connectat a un pressuritzador 
o bomba manual. S’ha optat per un pedal, en comptes d’un accionament amb el braç o mà, pel 
fet que amb el peu es pot fer més força que amb els braços o mans. 

Això es reflexa en la normativa per a grues de transferències (21) on s’exposa que les 
forces d’accionament, requerides per aquelles parts de la grua dissenyades pel seu accionament 
amb els dits, les mans, els braços o els peus, no han d’excedir els valors següents (21): 

- Utilitzant un dit:   5 N 
- Utilitzant un braç o una mà: 105 N 
- Utilitzant un peu:   300 N 

Per tant, l’ús del pedal ens permetrà fer més força a cada embolada. Ara es busca el nombre de 
pedalades o embolades que caldrà per a una transferència. 

Un cop determinada la força que pot exercir el cuidador, s’ha determinat la força sobre 
el pistó (figura 7-12). 

 
Figura 7-12. Representació del conjunt pedal-pressuritzador durant una pedalada 

El moment que exerceix el cuidador en A depèn: de l’angle del pedal, del punt de contacte peu-
pedal i de la inclinació de la força del cuidador. Tot i així, s’ha fet la simplificació d’una distància 
horitzontal fixa des del punt mitjà del pedal al punt A. Aquesta distància (d1 a la figura 7-12) s’ha 
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pres a la posició més elevada del pedal, que correspon la distància horitzontal menor. Així es 
pretén obtenir un resultat més conservador. Com a valor de força exercida útil del cuidador s’ha 
suposat un 80% de la força màxima per normativa, és a dir 240 N. I així: 

∑ �� = 0  →    ��������� × �� − �����ó × �� = 0              (Eq. 7-7) 

�����ó =
���×���

��
= 1 460,87 �                (Eq. 7-8) 

El proper pas consisteix a calcular el radi que haurà de tenir el pistó del pressuritzador, tenint en 
compte les dades del cilindre calculades al punt anterior. 

�����ó ��������������

À�������ó ��������������
=

�����ó ��������

À�������ó ��������
               (Eq. 7-9) 

��������ó �������������� = �
����,��×�×�,�����

����,��×�
= 0,006 � = 6 ��            (Eq. 7-10) 

 

Un cop determinat el radi del pistó del pressuritzador és possible calcular el desplaçament del 
cilindre hidràulic a cada pedalada a partir de la distància que recorre el pistó del pressuritzador 
(∆�����ó a la figura 7-12), ja que el volum de líquid desplaçat ha de ser el mateix. 

������ç����� ����ó ���� × À�������ó ���� = ������ç����� ����ó �������� × À�������ó �������� 

                    (Eq. 7-11) 

������ç����� ����ó �������� =
��×�×��

�×��,�� = 10,4 ��             (Eq. 7-12) 

Per últim només queda calcular el nombre màxim d’embolades que haurà de fer el cuidador per 
elevar al pacient  

(Eq. 7-13) 

Aquest càlcul és una aproximació, ja que s’ha de tenir en compte que en els càlculs no s’ha tingut 
en compte les pèrdues del sistema elevador, és a dir, s’ha comptabilitzat un rendiment del 100%, 
per tant aquestes pèrdues del sistema podrien suposar més pedalades requerides.  

Tot i així, s’espera que aquest error quedi compensat amb el fet que en totes les 
suposicions s’ha escollit el cas més desfavorable. Així, per exemple, si suposem un rendiment del 
conjunt del 80% ens dóna un resultat de 9,3 ≈ 10 embolades, en canvi, només suposant una 
massa corporal del pacient de 80 kg, en comptes de 120 kg, el nombre d’embolades dóna un 
valor de 4,89 ≈ 5. 

� �
�à��� ����������� =

���������������

������ç����� ����ó ��������
=

78

10,4
= 7,5 ≈ �  
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Les mesures del pedal s’han dissenyat complint les especificacions presents a la norma referent a 
les grues de trasllat de pacients (21) i a la de gestió de riscos de productes sanitaris (22) que 
exposen: 

 La distància entre qualsevol superfície superior d’un pedal (en la seva posició d’ús) i 
qualsevol altre peça de la grua ha de tenir un espai vertical sobre els dits dels peus no 
inferior a 75 mm 

 En grues manejades des d’una posició dempeus, els pedals hauran d’estar a una 
distància no superior als 300 mm per sobre el nivell de terra. 

 El desplaçament del pedal no haurà d’excedir els 20 cm. 

Això es pot veure a la figura 7-13, on es destaquen les mesures pertinents. 

 
Figura 7-13. Pedal principal de la grua en les seves posicions extremes 

La superfície del pedal presenta rugositat per tal millorar l’adherència del peu durant l’embolada 
i el pedal s’ha dissenyat per tal que en les posicions extremes del pedal, al principi i al final de 
cada pedalada, el peu pugui recolzar-se sobre una superfície horitzontal. Això permet aportar 
comoditat al cuidador i aprofitar al màxim cada embolada. 

7.6.3 Acumulador 

Un acumulador té com a funció mantenir a una determinada pressió un volum de fluid per 
entregar-lo en el moment que el sistema el requereixi. L’ús de l’acumulador permet reservar 
l’energia del pressuritzador i així poder-la subministrar al cilindre de forma contínua, 
esmorteint les pulsacions produïdes per l’ús del pedal. 

 L’acumulador utilitzat és el de bufeta (figura 7-14)que, com el seu nom indica, posseeix 
una bufeta de material elàstic que conté un gas pressuritzat (normalment nitrogen) confinada 
dins d’un recipient metàl·lic ple del fluid hidràulic a una determinada pressió. 
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Figura 7-14. Secció d’un acumulador de bufeta 
Font: Catàleg web “Acumuladores a veixiga” de l’empresa ABINA (36)  

En un primer moment la bufeta es troba plena de gas, que ocupa gairebé tot el volum de 
l’acumulador. En augmentar la pressió del fluid, mitjançant el pressuritzador, l’acumulador 
s’omple de líquid, comprimint el gas (figura 7-15) i en descendir novament la pressió del circuit 
hidràulic, torna a expandir-se desplaçant al circuit el líquid acumulat  

 
Figura 7-15. Compressió de la bufeta de gas de l’acumulador 
Font: Pàgina web Hidràulica Niche (37) 

S’ha escollit les mesures del model d’acumulador amb referència EHV 0,075-250/90 de 
l’empresa ABINA (36) que té les característiques de la taula 7-3. 

Taula 7-3. Característiques de l’acumulador de bufeta model EHV 0,075-250/90 
Font:. Catàleg web “Acumuladores a vejiga” de l’empresa ABINA (36) 

Volum de gas [ l ] Pressió màxima [bar] Pes [kg] 

0,75 250 0,7 
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7.6.2 Control de vàlvules 

Un cop definides les parts principals del mecanisme elevador de la grua s’ha de definir el control 
d’aquest mecanisme. A la figura 7-16 es mostra l’esquema de control del mecanisme complet. 

 
Figura 7-16. Esquema de control del mecanisme d’elevació de la grua 

Un joystick situat al manillar actua com a controlador de les vàlvules amb polsador i amb 
palanca (figura 7-17). 

  

Figura 7-17. Característiques principals del joystick 

Per al disseny d’aquest joystick s’ha seguit les recomanacions del “Manual de normas técnicas 

para el diseño ergonómico” (38) que indica que la palanca ha de ser simple i fàcil d’accionar amb 
la mà dreta com amb l’esquerra, que el diàmetre de l’empunyadura destinada a ser agafada ha 
d’estar comprès entre 30 i 100 mm i que la seva longitud ha de ser com a mínim de 50 mm.  

Els botons d’activació se situen a la part superior de l’empunyadura i per determinar el 
sentit de gir s’ha consultat el llibre “A guide to human factors and ergonòmics” (39) on s’explica 
en un joystick que té dos moviments, estirar cap a un mateix o empènyer, l’expectativa humana 
comú és el d’elevar o descendir el pacient respectivament (figura 7-18). 
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Figura 7-18. Direcció del joystick per elevar o descendir la grua 

En pressionar qualsevol dels dos polsadors laterals del joystick es desbloqueja el seu moviment i 
en estirar el joystick activa el moviment del cilindre per a elevar al pacient. Si en comptes 
d’estirar empenyem el joystick aconseguim el moviment contrari (figura 7-18). Un gravat a la 
superfície del joystick (figura 7-19) indica al cuidador la direcció correcta. 

 
Figura 7-19. Vista en planta del joystick i del seu gravat a la superfície 

La velocitat d’elevació o descens del pacient no ha de ser superior a 0,15 m/s quan la grua està 
carregada (21), això es controla mitjançant una vàlvula reguladora de cabal a cada sentit del 
circuit (les dades estan calculades al punt 7.6.2). 

����� � í��� ���������ó � ������� =
������ç����� � à���  ��� �������

���������� à����
=

350 ��

150 ��
= 2,3 � 

                    (Eq. 7-14) 

� �à��� �������� =
∆���������

����� � í��� ���������ó� �������
=

38,3 ∙10��� �

2,3 �
= ��,�� ∙����

��

�
 

          (Eq. 7-15) 

Per últim s’ha afegit una vàlvula antiretorn a cada una de les direccions del circuit per assegurar 
que el fluid hidràulic segueix el sentit correcte de circulació.  
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7.7 Mecanisme de la base 

La base proporciona estabilitat al conjunt. Està formada per dos perfils corbats que poden girar 
respecte a uns punts d’unió a la columna. Disposen de quatre rodes que permeten traslladar-la 
amb facilitat (figura 7-20). 

 
Figura 7-20. Parts de la base de la grua 

El moviment d’obertura o tancament de la base és un gran avantatge a l’hora de traslladar la 
grua per passadissos estrets o col·locar el pacient a una cadira de rodes. En la grua dissenyada, 
com en la majoria de grues del mercat, el seu accionament és manual. 

Per a obrir les potes de la base primer s’han de frenar les rodes davanteres. Un cop la 
grua està frenada, l’operari de la grua  ha d’exercir força amb el peu a un dels extrems del pedal 
de la base, que fa moure un mecanisme de forma que les potes s’obrin, i al exercir força amb el 
peu a l’altre extrem aquestes es tanquen, el procés es pot veure a la figura 7-21. 

 
Figura 7-21. Procés d’obertura i tancament de la base 

Atenent a les recomanacions del “Manual per a la prevenció de riscos ergonòmics i psicosocials 
en centres d’atenció a persones en situació de dependència” (11), tot i que les rodes més grans 
són més adequades per a salvar obstacles i per a terrenys irregulars, les rodes més petites tindran 
un menor fregament i major facilitat de gir, essent més adequades per a interiors. Com la grua 
està dissenyada per interiors i les potes de la base han de situar-se en moltes ocasions a sota del 
llit o d’un sofà Les potes de la grua mesuren 10 cm d’alçada, una alçada prou baixa per a no 
topar amb aquests mobles en col·locar-se sota seu. 
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L’angle d’obertura de la base s’ha determinat de forma que qualsevol cadira de rodes pugui 
situar-se dins d’aquesta. L’amplada d’una cadira de rodes oscil.la entre els 60 i 70 cm (33; 26), A 
la figura 7-22 es pot veure una imatge en planta de la grua amb la base oberta per complet i una 
cadira de rodes d’amplada 70 cm. 

 

Figura 7-22. Vista en planta de l’angle d’obertura de la base 

Les rodes dissenyades per equips i elements destinats a empènyer i arrossegar càrregues han de 
ser orientables i estar ubicades a la part on s’empeny o arrossega (22). En aquest cas, com la base 
s’ha d’obrir, les quatre rodes de la grua han de ser orientables. 

Per últim, s’han col·locat unes proteccions de goma per tal d’esmorteir qualsevol 
fregament o petit impacte de la grua contra les parets o marcs de les portes. Aquests poden 
ocórrer durant el trasllat del pacient, ocasionant rascades que deteriorin l’aspecte de la llar. 

7.8 Grua plegable 

La grua està pensada per a fer-ne ús diverses vegades al dia i, per tant, el fet que sigui plegable no 
seria indispensable. Tot i així, per a diverses etapes de la comercialització del producte, en el 
trasllat de la grua a segones residències o quan sigui necessari el seu emmagatzematge durant 
llargs períodes de temps, el fet de poder reduir les seves dimensions pot resultar especialment 
útil per a transportar-la o emmagatzemar-la. 

Plegant la grua aconseguim una reducció del seu volum ocupat en un 67,2%. A la figura 
7-23 s’observa l’alçada abans i després de plegar, que es redueix en 820 mm. La llargada i 
l’amplada de la grua corresponen a les de la base tancada (950 i 480 mm respectivament) i no 
varien, per aquest motiu no s’han representat. 
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Figura 7-23. Mesures de la grua plegada i sense plegar 

El procés a seguir per a plegar la grua es mostra a continuació, amb els passos numerats i 
il·lustrats a la figura 7-24. Per a desplegar la grua un cop plegada s’ha de seguir el procés 
contrari. 

1. Tanqui les potes de la base completament. 
2. Retiri el passador petit de seguretat i separi el penjador del braç inferior. 
3. Uneixi el penjador amb el braç superior tal com s’indica a la figura 7-24. Fixi la unió 

amb el passador petit de seguretat i recolzi el conjunt a sobre el braç inferior. 
4. Amb l’ajuda del joystick abaixi el braç inferior fins a la seva posició més baixa. Torni a 

deixar el joystick a la seva posició central per tal de bloquejar el seu moviment. 
5. Retiri les banyes del mànec estirant en la direcció marcada a la figura 7-24, faci’ls girar 

180o i col·loqui’ls empenyent en la direcció indicada. 
6. Subjecti la columna de la grua amb una mà i retiri el passador gran de seguretat. 
7. Faci girar la columna fins que el conjunt quedi plegat. Torni a posar el passador gran de 

seguretat. 

 

 
Figura 7-24. Procés per a plegar la grua 
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7.9 Disseny del Logotip 

El logotip ha de facilitar i promoure el reconeixement públic instantani del producte. Aquest 
hauria d’estar condicionat per les capacitats i realitats d’aquesta, intentant captar l’atenció del 
possible comprador i assenyalar els trets diferencials respecte a la competència.  

En primer lloc s’ha pensat en els possibles punts forts de la grua dissenyada respecte a les 
altres presents al mercat, com per exemple la disminució de les dimensions, del pes o dels 
requisits de manteniment. Un cop recaptades aquestes dades ens hem fixat en els requisits del 
client, proporcionats a través de les enquestes d’usuaris (presents a l’Annex II) i en les 
característiques tècniques més importants obtingudes al QFD (figura 7.9). 

La característica tècnica amb més importància era la massa de la grua en buit, aquest fet 
indica que un logotip que representi la lleugeresa de la màquina podria marcar un avantatge 
competitiu sobre la resta de grues. Així, es va pensar en un nom senzill (fàcil de recordar), que 

evoques el pensament de lleugeresa i es va pensar amb el nom de “Ploma”. 

 
Figura 7-25. Imatge del logotip de la grua Ploma 

En el procés de disseny ens hem basat principalment en dades espanyoles (dades sobre la 
dependència, cuidadors informals, mesures antropomètriques, ...), per tant, sembla lògic que la 
seva comercialització comenci a l’àmbit espanyol. Per aquest fet s’ha intentat que el logotip es 

pogués llegir com a “pluma” també. 

El logotip s’ha fet mitjançant el programa de disseny gràfic Adobe Illustrator® i el resultat 
es mostra a la figura 7-25). Aquest estarà imprès a la superfície del braç superior de la grua, tal 
com es mostra a la figura 7-26, on serà visible fàcilment. 

 
Figura 7-26. Detall de la grua amb el logotip imprès  
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7.10 Determinació dels materials 

A la grua s’han diferenciat principalment quatre materials: 

 Un estructural, és a dir el material dels perfils que formen la base, la columna, els braços, 
el penjador i el manillar (figura 7-27). 

 Un encarregat de cobrir totes aquelles parts que entraran en contacte amb les mans i 
peus dels usuaris de la grua (figura 7-28), en què en entrar en contacte amb el cos humà, 
s’ha de valorar la biocompatibilitat dels materials (21). 

 El material encarregat de protegir la grua de cops i evitar que ratlli marcs i parets. 

 El material del logotip imprès. 

El cilindre hidràulic seran encarregats a una empresa externa segons les especificacions 
requerides per la grua i, per tant, no s’han d’escollir els materials.  

Pel que fa a les quatre rodes de la grua, les rodes pneumàtiques esmorteeixen les 
imperfeccions del terreny però requereixen manteniment, es poden punxar i s’han d’inflar, en 
canvi, les massisses no requereixen manteniment. Com la grua està destinada a interiors i a 
superfícies llises, generalment adients per a circular-hi amb cadira de rodes, les rodes massisses 
són la millor opció, i com en el cas del cilindre hidràulic, la seva fabricació serà encarregada a 
empreses externes. Les quatre rodes són orientables, les dues de davant amb fre. 

La composició de l’estructura és un factor important en la funcionalitat de la grua. 
L’acer és el més habitual, que és més pesat però també més barat. Una grua amb estructura 
d’alumini és més lleugera i per tant, més fàcil de traslladar, però també més cara. També es 
poden trobar grues realitzades en materials molt lleugers com el titani i el carboni, aquestes 
tenen un preu molt elevat. 

 
Figura 7-27. Peces que formen part de l’estructura 
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Per a decidir entre els possibles candidats s’ha fet una comparativa (tabla 7-4) entre els 
materials més usuals, tenint en compte el volum total de material (1746 cm3). 

Taula 7-4. Comparativa entre diferents materials estructurals 
Font: Les característiques  [kg/cm3] i [€/kg] dels diferents materials estan extrets de  

Material 
Densitat 

[kg/m3] 
Preu [€/kg] 

Pes estructura 

grua [kg] 

Preu 

estructura [€] 

Acer 7850 1,80 13,71 24,68 
Alumini 2700 3,40 4,72 16,05 

Titani 4507 12,70 7,87 99,96 

Tot i que l’alumini és més car, en resultar una estructura més lleugera acaba essent més barata. 
Faltarà verificar en el capítol següent que aquest material compleixi amb les especificacions 
mecàniques requerides, però en principi serà d’alumini 6063 T6.  

L’estructura d’alumini serà anoditzada. El procés de recobriment per anoditzat 
consisteix a augmentar la capa d’òxid natural mitjançant procediments electroquímics, creant 
una capa d’alúmina que proporciona una major resistència i durabilitat i redueix notablement 
l’oxidació i la corrosió per exposició a ambients amb aigua i humitat. També proporciona un 
acabat més acurat, podent pintar les diferents parts durant el procés. 

El material escollit per a recobrir totes aquelles parts en contacte amb el pacient o el 
cuidador són de silicona (figura 7-28). La silicona és inert i estable a altes temperatures, és 
flexible i suau al tacte, no es desgasta i pot adoptar la forma i color desitjat. La silicona està 
gravada per augmentar l’adherència de les superfícies cobertes. 

 
Figura 7-28. Peces de silicona gravades de la grua destacades sobre la resta de la grua 
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Les proteccions de goma de la base són d’etilvinilacetat (goma EVA), un polímer termoplàstic 
que presenta termoformabilitat (fàcil de modelar amb calor), és fàcil de tallar i de pintar, 
presenta una baixa absorció de líquids, és reciclable i, sobretot, no és tòxic. 

El material escollit pel logotip és vinil adhesiu transparent retallat, que és resistent a l’aigua, de 
fàcil aplicació i, a diferència de l’adhesiu imprès, proporciona un acabat cuidat sense fons no 
voreres blanques. 

7.11 Determinació dels colors 

Per a la grua s’han escollit colors càlids, més adequat per a un entorn domiciliari i colors 
apagats, ja que colors molt vius podrien alterar al pacient o sobreexcitar-lo. En aquest cas s’han 
escollit els colors blanc, gris i granat. 

El color de base és el blanc, molt present a l’entorn hospitalari, per tant en aquest entorn 

no causarà un impacte visual elevat. El cilindre i les rodes s’han escollit d’un color gris per donar 
un toc de contrast a la grua. Les proteccions de la base també s’han fet d’un color gris fosc, ja que 
es preveu com a zona que s’embruti més que la resta. Per últim s’han destacat amb un color 

granat totes aquelles parts destinades a col·locar mans i peus, tant als agafadors destinats al 
pacient, com a tots els actuadors i agafadors utilitzats pel cuidador, fins i tot la superfície de les 
palanques, assenyalant d’aquesta manera el lloc més adient per a col·locar mans i peus. 

A la figura 7-29 es pot veure una vista general de la grua amb els colors esmenats. 

 
Figura 7-29. Vista general de la grua amb els seus colors 
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8  VALIDACIÓ DEL DISSENY 

En aquest apartat simulem l’assemblatge en un càlcul estàtic. Per simular farem servir l’eina 

Simulation del programa SolidWorks®. Aquesta eina d’anàlisi ens permet provar digitalment el 

model de grua per obtenir una percepció tècnica d’aquesta. 

L’eina Simulation utilitza el mètode d’elements finits (MEF). El mètode d’elements finits es basa 
en dividir les peces de l’assemblatge en múltiples parts de petita magnitud o elements. Els 
elements comparteixen entre ells punts anomenats “nodes”. 

8.1 Hipòtesis de treball 

L’eina Simulation realitza un anàlisis estàtic lineal, que implica la suposició de linealitat, la 
suposició d’elasticitat i la suposició estàtica.  

Suposició de linealitat i elasticitat 

La figura 8-1 mostra com un material es deforma per l’acció d’una càrrega. Al primer tram de la 
gràfica està a la zona elàstica, en la que el material es deforma de manera lineal a mesura que 
augmentem la tensió, en aquesta zona el mòdul de Young (E) és igual al pendent de la recta i la 
peça torna a la seva forma original quan es deixa d’aplicar la càrrega. 

 
Figura 8-1. Gràfica esforç-deformació (corba característica de l’alumini) 

Això ocorre fins al límit elàstic, el qual marca la tensió màxima que admet aquest material sense 
entrar a la zona de deformació plàstica, o zona inelàstica, a partir de la qual en deformar-se no 
torna al seu estat original, és a dir, existeix una deformació permanent. 
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Es pot aplicar la suposició de linealitat i elasticitat si es compleixen les següents condicions (40): 

 L’esforç més alt calculat es troba a l’interval lineal de la corba tensió-deformació 
unitària. 

 El desplaçament màxim calculat és considerablement inferior a la cota característica de 
la peça. Per exemple, el desplaçament màxim d’una biga ha de ser considerablement 
inferior a la cota més petita de la seva secció transversal. 

En fer la simulació s’ha considerat que ens trobem a la zona elàstica del material, és a dir, que la 
resposta induïda és directament proporcional a la càrrega aplicada. 

Suposició estàtica 

La suposició estàtica implica que les càrregues es mantenen constants, sense variació en el temps 
(40). Les acceleracions i velocitats del sistema excitat són insignificants i, per tant, no es tenen en 
compte les forces d’inèrcia en el càlcul. 

8.2 Simulació 

Càlcul de posició més desfavorable 

Per determinar la posició més desfavorable de la grua s’ha estudiat una versió simplificada de la 
grua al capítol 7.6.1 i s’ha determinat que aquesta és la posició més baixa del penjador de la grua, 
quan el cilindre hidràulic té una llargada menor. La massa màxima del pacient que per disseny 
podrà elevar la grua serà de 120 kg, per tant, els assajos de resistència i estabilitat estàtica s’han 
de realitzar-se amb 1,25 vegades aquesta massa (21). Per tant els estudis de la grua es fan amb 
una massa del pacient de 150 kg. 

A la figura 8-2 es mostra el diagrama de forces en aquesta posició. 

 
Figura 8-2. Diagrama de forces en la posició més desfavorable 
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S’ha fet la suposició de què el pes del pacient es dividirà equitativament entre els quatre 
ancoratges del penjador. 

���������� =  
��������

�
=

���×�,�

�
= 367,5 �                (Eq. 8.1) 

La força del cilindre en la posició més desfavorable amb un pacient de 150 kg és de 7729,8N 
(equació 7-4 del capítol 7.6.1). 

Per a la simplificació del càlcul s’han eliminat les quatre rodes i col·loquem subjeccions 
equivalents a les rodes. Les rodes davanteres estan bloquejades i, per tant, es bloqueja el 
desplaçament a l’eix Z (per estar en contacte amb el terra), i el desplaçament en X i Y (per estar 
frenades totes dues rodes). Per simular les rodes posteriors es bloqueja el desplaçament en Z. 

Seguidament s’han eliminat del càlcul totes les parts que no intervenen en el suport del 
pacient, com el manillar i els pedals, per tal d’alleugerar els càlculs. A la figura 8-3 es pot veure 
les parts estudiades amb les restriccions esmenades aplicades. 

 
Figura 8-3. Parts presents a la simulació amb les restriccions aplicades 

S’ha aplicat a totes les peces el mateix material, Alumini 6063 T6. A la taula 8-1 es mostren les 
característiques del material requerides per la simulació. 

Taula 8-1. Propietats físiques i mecàniques de l’alumini 6063 T6 
Font: Propietats de l’Alumini 6063 T6 de la base de dades de SolidWorks® 

Propietats 
Resistència a tracció [MPa] 240 

Coeficient de Poisson [N/A] 0,33 
Límit d’elasticitat [MPa] 215 

Allargament (%) 6 
Mòdul d’elàstic [GPa] 69 

Densitat [kg/m3] 2700 
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Seguidament, es malla l’assemblatge. S’ha fet ús de l’assemblatge per defecte que ofereix el 
programa. El resultat del mallat es pot veure a la figura 8-4, on s’ha eliminat les potes de la base 
per no superar el nombre de nodes permesos. 

 
Figura 8-4. Assemblatge després de mallar 

El motor del programa no pot solucionar l’estudi amb tantes peces i tants nodes. L’estudi 
passarà a ser de les parts més conflictives de la grua per separat. 

8.2.1 Simulació del penjador 

A la figura 8-5 podem veure el penjador amb les forces aplicades, 367,5N per ancoratge. A les 
quatre articulacions que uneixen el penjador amb els braços s’han restringit els desplaçaments 
en X, Y i Z. 

 
Figura 8-5. Penjador amb forces i restriccions aplicades 
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Després es malla el penjador amb la malla per defecte del programa (figura 8-6). 

 
Figura 8-6. Penjador després de mallar 

Un cop realitzat l’estudi es poden veure els resultats. La figura 8-7 mostra el resultat de les 
tensions de Von Mises, la figura 8-8 els desplaçaments generats i la 8-9 el factor de seguretat del 
conjunt penjador. 

 
Figura 8-7. Tensions de Von Mises del penjador 

 
Figura 8-8. Desplaçaments del penjador 
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Figura 8-9. Factor de seguretat del penjador 

A la figura 8-7 es pot veure que les tensions més grans apareixen a la part superior del penjador, 
tot i no ser importants. El desplaçament superior és de 0,9 mm i el factor de seguretat és de més 
de 14. Els resultats de l’anàlisi donen per bo el disseny inicial del penjador. 
 

D’aquest estudi s’han obtingut les reaccions produïdes a les articulacions fixades. 
Aquestes passaran als braços en el següent estudi, però canviant el sentit de la reacció. A la taula 
8-2 es mostren els valors de les reaccions obtingudes. 

Taula 8-2. Reaccions obtingudes a les articulacions del penjador 

Reaccions     Valor [N] 

Articulacions de 

sobre 

Fx 0 
Fy 26,1 
Fz 3610 

Articulacions de 

sota 

Fx 0 
Fy 1443,9 
Fz -3610 

8.2.2 Simulació dels braços 

Per simular els braços primer es calcula les reaccions generades a les dues articulacions que estan 
en contacte amb el penjador (taula 8-2) i s’apliquen en sentit contrari. Aquesta operació es farà 
de la mateixa forma a cada estudi, essent les reaccions generades a l’estudi de les diferents parts 
les forces aplicades en el següent estudi. A la figura 8-10 es veu els braços amb les forces 
aplicades i amb el mallat per defecte del programa, on el cilindre hidràulic és representat per la 
força de 7729,8 N (calculat al punt 8.2). A les articulacions que uneixen els braços amb la 
columna s’han restringit els desplaçaments a l’eix X, Y i Z. 
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Figura 8-10. Braços mallats amb forces i reaccions aplicades 

 
Figura 8-11. Tensions de Von Mises dels braços 

 
Figura 8-12. Desplaçaments dels braços 

 
Figura 8-13. Factor de seguretat dels braços 

La tensió màxima de Von Mises queda sobradament dintre del rang d’elasticitat del material 
(figura 8-11). El desplaçament màxim és d’1,8 mm (figura 8-12) i la normativa indica que la 
deflexió màxima de qualsevol barra no ha de ser major a 1 mm per cada 200 mm de longitud 
(21). La barra mesura 525 mm de llarg, per tant, la deflexió màxima permesa és de 2,6 mm, per 
tant es pot considerar que els desplaçaments entren dintre de la normalitat. El factor de 
seguretat dels braços també indica que el disseny és correcte, ja que el mínim supera el factor 4 
de seguretat (figura 8-13). 
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8.2.3 Simulació de la columna 

Com als estudis anteriors, s’han calculat les reaccions generades a l’estudi dels braços i s’han 
representat com a forces de sentit contrari a les articulacions de la columna corresponent. 
També s’ha representat el cilindre hidràulic per la seva força corresponent, 7729,8 N, repartits 
per igual a les articulacions que serveixen d’unió amb la columna. Les dues articulacions 
inferiors estan fixades, restringint el seu desplaçament en les tres direccions de l’espai. 

A la figura 8-14 es pot veure la columna amb el mallat per defecte del programa i les 
forces i restriccions aplicades. 

 
Figura 8-14. Columna mallada amb forces i reaccions aplicades 

      
Figura 8-15. De dreta a esquerra: tensions de Von Mises, desplaçaments i fact. de Seg 

El resultat de l’estudi mostra que la peça no suportarà els esforços requerits. La tensió màxima 
de Von Mises quadruplica el límit elàstic del material (figura 8-15), el desplaçament màxim és 
de 65 mm (figura 8-15), quan respecte a la seva longitud aquest no hauria de superar els 4,4 mm 
per normativa (21) i el factor de seguretat de la columna no arriba a la unitat (figura 8-15). El 
disseny de la columna s’haurà de modificar. 
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Després de diverses proves s’ha provat a ampliar el gruix del tub que forma la columna. Així, en 
tots dos dissenys el diàmetre exterior del tub és de 30 mm, però el gruix passa de 2 mm a 12,5 
mm i el resultat de l’estudi és el següent. 

     
Figura 8-16. De dreta a esquerra: tensions de Von Mises, desplaçaments i fact. de Seg 

Els resultats milloren força amb el nou estudi. Les tensions generades màximes de Von Mises 
(figura 8-16) no arriben al límit elàstic, els desplaçaments màxims de l’estudi (figura 8-16) no 
arriben als 4,4 mm permesos i el factor de seguretat mínim és d’1,63. Es dóna el nou disseny de 
la columna com a vàlid però s’hauria de valorar si els marges de seguretat són suficients abans de 
construir el prototip. 

8.2.4 Simulació de la base de la columna 

El següent estudi realitzat és el corresponent a la base de la columna. De l’estudi de la columna 
s’han extret les reaccions generades a les dues articulacions, que seran representades, en sentit 
contrari, com a forces aplicades a les corresponents articulacions de la base de la columna. A la 
figura 8-17 es pot observar la base de la columna amb les restriccions que representen el 
contacte amb les dues rodes frenades i amb les dues potes de la base, on s’han restringit els 
desplaçaments en tots tres eixos. 

 
Figura 8-17. Base de la columna mallada amb forces i reaccions aplicades 
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Figura 8-18. Tensions de Von Mises de la base de la columna 

   
Figura 8-19. Desplaçaments de la base de la columna 

 
Figura 8-20. Factor de seguretat de la base de la columna 

Els resultats de l’estudi acompleixen els requisits de resistència i, per tant, el disseny de la peça es 
pren com a vàlid. Tot i així, com en el cas de l’estudi de la columna, abans de fabricar el prototip 
s’hauria de decidir si un factor de seguretat d’1,55 es considera com a suficient per a la seva 
fabricació (figura 8-20). 
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8.2.5 Simulació d’una pota 

El darrer estudi realitzat és el corresponent a una pota de la base, per simetria aquest estudi és 
igual al corresponent a l’altra pota. De l’estudi de la base de la columna s’han extret les reaccions 
generades a l’articulació en contacte amb aquesta, que és representada, en sentit contrari, com a 
forces aplicades a la corresponent articulació. A la figura 8-21 es pot observar una de les potes 
amb les restriccions aplicades i amb el mallat que ofereix per defecte el programa de simulació. 

 
Figura 8-21. Pota mallada amb forces i reaccions aplicades 

 
Figura 8-22. Tensions de Von Mises d’una pota 

 
Figura 8-23. Desplaçaments d’una pota 

 
Figura 8-24. Factor de seguretat d’una pota 
A la figura 8-22 es mostren les tensions de Von Mises i el desplaçament superior és de 2,46·10-4 

(figura 8-23). El factor de seguretat és de més de 40 a tota la figura (figura 8-24). Els resultats de 
l’anàlisi donen per bo el disseny inicial de les potes de la base. 
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9  ANÀLISIS D’AVANTATGES E 

INCONVENIENTS 

Per valorar les avantatges o inconvenients que presenta la grua dissenyada al present projecte 
s’ha comparat les característiques principals d’aquesta enfront de les grues més utilitzades 
actualment.  

Les grues actualment més comercialitzades, així ho indica els resultats de l’enquesta 
realitzada (Annex II), són les grues mòbils alimentades amb bateries.  

Per obtenir les característiques habituals de les grues mòbils alimentades per bateries s’ha fet 
una mitja de la informació de 5 models diferents. El resultat es mostra a la taula 9-1, comparades 
amb les característiques de la grua “Ploma”. 

Taula 9-1. Principals característiques de les grues  
Font: Manuals de les grues: Grua Midi eléctrica G130E (41), grua Oxford®/Hoyer®Advance (42), grua de 
aluminio Advance (43), grua Atlas GTI (44) i grua Sunflit (45). 

Característiques principals  
Mitja de 5 grues 

mòbils amb bateries  Grua Ploma 
Massa en buit  28,5   kg 11,5   kg  

Longitud total màxima  125  cm 95  cm  
Altura total màxima  185,2  cm 135  cm  
Altura total mínima  132  cm 122,2  cm  

Radi de gir  128,2  cm 87  cm  
Amplada externa (potes obertes)  108,8  cm 124,2  cm  

Amplada externa (potes tancades)  64,6  cm 48  cm  
Altura de les potes  11,4  cm 10  cm  

Pes pacient  135  kg 120  kg  
Preu  1410  € 600  €  

     

Dimensions plegada  
Mitja de les 2 grues 
plegables de les 5* Grua Ploma 

Altura màxima  45 cm 40 cm  
Profunditat màxima  121,5 cm 95 cm  

Amplada màxima  55 cm 48 cm  
*Només 2 de les 5 grues analitzades són plegables. La resta no tenen aquesta característica i per tant els 

valors de la part inferior de la taula són els corresponents a les dues que sí ho són. 
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9.1 Avantatges 

Els principals avantatges que presenta la grua respecte a la competència són: 

 Estabilitat del pacient 

 Pes de la grua en buit 

 Dimensions i radi de gir 

 Preu i manteniment 

El fet de que el penjador sempre es mantingui en la mateixa posició durant la transferència, 
evitant el balanceig del pacient, és una de les avantatges principals de la grua i que donen 

estabilitat al pacient.  

El cuidador, a més, té la opció de girar el pacient fins a 90o cap a la dreta o cap a 
l’esquerra. Aquesta característica resulta molt útil en espais reduïts, i tot i que altres grues també 
permeten aquest gir, la resta ho fa de manera descontrolada, a la grua “Ploma”, en canvi, aquest 
gir és controlat per el cuidador i el pacient es pot mantenir en la direcció escollida durant tota la 
transferència. 

Un altra del principals avantatges és el pes. El pes de la grua ploma és calculat a la taula 9-2. 

Taula 9-2. Massa total de la grua Ploma 
Estructura d’alumini   4,96 kg 
Rodes davanteres d’acer (dos unitats amb fre)  2,00 kg 
Rodes posteriors d’acer (2 unitats)  1,72 kg 
Cilindre hidràulic  1,50 kg 
Acumulador  0,70 kg 
Peces de silicona (agafadors)  0,42 kg 
Proteccions de les potes (EVA)  0,07 kg 

TOTAL  11,37 kg ≈ 11,5 kg 

El pes de la grua ploma és uns 17 kg més lleugera que la mitja de les grues mòbils alimentades 

per bateries. Això suposa una reducció en el pes de gairebé un 60%. Degut principalment: al fet 
de no disposar de bateries (pes aproximat de 3 kg), a estar fabricada majoritàriament d’alumini 
(la majoria són d’acer) i a les seves dimensions menors (que requereixen menys material). 

 Respecte a les dimensions generals de la grua, tant l’altura total de la grua, com 
l’amplada i la profunditat són menors que una grua convencional. Gràcies al disseny del 
penjador, que no està per sobre del pacient com a la resta de grues, l’alçada total de la grua és 
molt menor. A part, l’angle d’elevació dels braços s’ha ajustat a l’estrictament necessari, és a dir, 
les grues convencionals tenen un rang d’elevació superior i això influeix tant a l’alçada com a la 
profunditat que ha de tenir la grua. Aquests detalls fan que la grua Ploma sigui més petita que la 
resta de grues, fet que la fa especialment útil en l’entorn domèstic, que acostuma a tenir unes 
dimensions menors que l’entorn hospitalari o residencial. 
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A part, el fet de ser plegable (no totes ho són), facilita l’emmagatzematge d’aquesta quan 
no calgui el seu ús durant llargs períodes de temps o per a trasllats de lloc de residència, i les 
dimensions de la grua Ploma plegada també són menors que la mitja. 

 Les dimensions menors de la base influeixen directament en el radi de gir, que també és 
menor que a la resta de grues estudiades. El radi de gir d’una grua és el radi del cercle menor que 
tracen les rodes de la grua quan es gira 360o sense invertir la marxa amb la base tancada (figura 
9-1). 

 
Figura 9-1. Radi de gir de la grua Ploma 

Així el radi de gir de la grua Ploma és de 87 cm, mentre que la mitja està en 128,2 cm. Aquest fet 
influeix directament amb la maniobrabilitat de la grua, que podrà fer girs més tancats, altre cop 
indicat per a espais més reduïts on fer un gir pot resultar complicat. 

El preu de venda de la grua Ploma, detallat en el capítol 13 d’aquest projecte, s’estima en 
600 €. La mitja del preu de les grues és de 1410 €, una diferència de 810 €, que pot marcar la 
diferència a l’hora d’adquirir-la o escollir-la d’entre les que actualment es comercialitzen. Aquest 
preu es veu influenciat per la disminució de material requerit i pel fet de no disposar de bateries 
(amb un cost aproximat de 100 €) i el seu respectiu suport. 

 No només el preu d’adquisició es redueix pel fet de no requerir bateries, sinó que el preu 
de manteniment també es veu influenciat. Les bateries d’una grua de trasllat tenen una garantia 
aproximada de 6 mesos, encara que acostumen a fallar a l’any de vida. Aquest fet fa que el preu 
de manteniment de la grua Ploma es redueixi 100 € l’any. 

 L’accionament manual de la grua evita el haver d’esperar a que les bateries estiguin 
carregades per a fer-les servir, a part, elimina la possibilitat de que la grua es quedi a mitja 
transferència, problema detectat en seu ús segons les enquestes (Annex II). També s’elimina la 
necessitat de carregar les bateries periòdicament i evita el consum d’energia . 
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9.2 Inconvenients 

Els principals debilitats que presenta la grua Ploma són les següents: 

 El pes admès del pacient 

 Força requerida pel cuidador 

 Ús més complicat  

 Més temps de transferència 

El pes màxim admès per la grua “Ploma” és de 120 kg, mentre que la mitja és de 135 kg (grues de 
120 i de 150 kg). Aquest fet suposa que tots aquells pacients amb un pes que sobrepassi els 120 
kg optarà per un altre model i serà una venta perduda. Tot i així, s’ha fixat aquest pes màxim, ja 
que el 99% de la població espanyola té una massa corporal per sota dels 103 kg (dades de 1999 
(27)). Per tant, s’ha comptat que amb 120 kg de pes màxim ja s’abasta gairebé tota la població i, 
el fet de no fer-la per a més pes, permet que les sol·licitacions de resistència siguin menors. 

Una dels avantatges més significatius de les grues alimentades per bateries és el fet que 
per elevar i fer descendir el pacient, un cop aquest està fixat a la grua amb l’arnès, només s’ha de 
prémer el botó corresponent, i carregar les bateries (les bateries s’han de carregar 6 hores cada 
100 cicles, equivalent aproximadament a cada 5 dies). En canvi, a la grua “Ploma” aquest procés 
es divideix en dos: primer s’ha de pressuritzar el cilindre mitjançant un pedal, pressionant 
aquest 7 o 8 vegades per a cada transferència, i després fer servir el joystick tant per elevar com 
per a descendir el pacient.  

L’ús de les grues amb bateries són més còmodes i intuïtives i no requereixen força per 
part del cuidador, a part, el temps per a la transferència es redueix. En aquest temps no es té en 
compte el temps de recàrrega de les bateries, ja que aquest no requereix de la presència del 
cuidador. 
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10  IMATGES DE LA GRUA PLOMA 

En aquest capítol es mostra la grua “Ploma” a diferents ambients (figures 10-1 a 10-6). 

  
Figura 10-1. Vistes de la grua ploma 

 
Figura 10-2. Grua ploma a dins l’hospital 
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Figura 10-3. Grua ploma a la cambra de bany 

 

 
Figura 10-4. Grua ploma al maleter d’un cotxe 
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Figura 10-5. Grua ploma a una residència 

 

 
Figura 10-6. Grua ploma a una habitació 
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11  ESTUDI DEL IMPACTE MEDIAMBIENTAL 

Tots els productes fan malbé el medi ambient d’una forma o altra. Les matèries primeres s’han 
d’extreure, el producte s’ha de fabricar, distribuir-se, embalar-se i per últim, eliminar-se i durant 
la utilització dels productes acostuma a produir-se també un impacte ambiental. Si desitgem 
valorar els danys ambientals associats a un producte, devem estudiar totes les etapes del seu 
Cicle de Vida. 

11.1 Anàlisi del Cicle de Vida (LCA) 

La figura 11-1 mostra un esquema de les diferents etapes del Cicle de Vida de la grua. 

 
Figura 11-1. Esquema del cicle de la vida de la grua “Ploma” 

Codi de colors dels requadres: Components en verd, materials necessaris en blau i processos en 
taronja. Els requadres que apareixen en gris s'han eliminat del càlcul, ja que és difícil per al 
dissenyador influir en els materials del cilindre, el pressuritzador i l’acumulador. 
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11.2 Matriu MET (Materials Energia Toxicitat) 

La matriu Met s’utilitza per a quantificar els materials i processos presents durant les diferents 
etapes del Cicle de Vida. Aquest punt pretén identificar els punts forts i febles de la grua des del 
punt de vista ambiental. 

A la taula 11-1 s'organitza la informació sobre materials, energia i toxicitat relacionada amb 

una unitat de grua “Ploma” durant les diferents etapes del cicle de vida. 

Taula 11-1. Matriu MET corresponent a una unitat de grua “Ploma” 

 
 

Materials 
 

Energia  Toxicitat 
   

 

   

Materials i 

proveïdors

 

 

Tubs alumini (4,96 kg) 
Silicona (0,42 kg) 
Goma EVA (0,07 kg) 

 

 
 

 

   
 

   

Fabricació 

 

 

Materials auxiliars: 
Materials de 
soldadura, lubricants 
màquina injectora (↓) 

 

Corbat, solda-
dura i anoditzat 
tubs alumini 
(4,96 kg) 
Injecció silicona 
(0,42 kg) 

 

Residus d'alumini i 
silicona (rebutjos ) (↓) 
Restes de lubricants(↓) 

   
 

   

Embalatge 

 

 

Cartró per a embalatge 
(0,6 kg) 
Cinta adhesiva (↓) 

 

 
 

Reciclatge: 
Restes de cartró 
d’embalatge (0,6 kg) 

   
 

   

Transport 

 

 

 
 

Gasoil transport 
(camió de 
repartiment, 
12,65 t·km) 

 

 

   
 

   

Ús i 

manteniment 

 

 

Aigua (312 l) 
Sabó (15,6 l) 
Oli lubricant (↓) 

 

 
 

Aigües residuals de 
neteja (327,6 l) 

   
 

   

Retirada i  

tractament 

 

 

 
 

 
 

Reciclatge: 
Tubs alumini (4,96 kg) 
Silicona (0,42 kg) 
Goma EVA (0,07 kg) 

   
 

   

El símbol (↓) representa quantitat menyspreable. 
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Les suposicions emprades per a la quantificació són: 

 S'ha omès l'etapa d'extracció i producció de les matèries primeres a causa que els eco-
indicadors que corresponen a l'ús de cada material ja inclouen aquests conceptes. 

 S’ha fet el supòsit que el cartró d’embalatge necessari serà degudament dipositat al 
corresponent contenidor per al seu reciclatge. 

 El transport serà amb un camió de repartiment (<3,5 t). El transport serà per carretera 
amb 30% de càrrega. La mitjana de trajecte serà de 1100 km incloent viatge de tornada. 
El pes de la màquina és d’11,5 kg. 

 Els càlculs de manteniment s’ha fet suposant una vida útil de la grua de 6 anys, en què es 
netejarà setmanalment amb 1 l aigua i sabó. 

 S’ha fet el supòsit que un cop finalitzada la vida útil de la grua, aquesta serà enviada al 
servei municipal de recollida pel reciclatge dels diferents elements de la mateixa. 

11.3 Tabulació dels eco-indicadors  

Els Eco-indicadors són números que expressen l’impacte ambiental total d’un procés o producte 
a través d’un número. Com més gran sigui l’indicador, major és l’impacte ambiental. Aquesta 
eina serveix per a determinar alternatives de disseny més ecològiques. Per a quantificar s’ha 
utilitzat el manual eco-indicador 99 (46). 

L’eco-indicador 99 valora tres tipus de danys: 

 A la salut humana: en aquesta categoria s’inclou el nombre i la durada de les malalties, i 
els anys de vida perduts a causa de la mort prematura per causes ambientals. Els efectes 
aquí inclosos són: canvi climàtic, disminució de la capa d'ozó, efectes cancerígens i 
respiratoris i radiació ionitzant. 

 A la qualitat del medi ambient: aquesta categoria inclou l'efecte sobre la diversitat 
d'espècies, especialment en les plantes vasculars i els organismes senzills. Entre els 
efectes inclosos estan: la ecotoxicitat, acidificació, eutrofització i l'ús del sòl. 

 Als recursos: aquesta categoria inclou la necessitat extra d'energia requerida en el futur 
per extreure mineral i recursos fòssils. La disminució dels recursos bruts, tals com a 
sorra i graveta s'inclouen dins de l'ús del sòl. 

Els eco-indicadors es mesuren en: 

 milpunts/kg o milpunts/l per a materials  

 els tractaments com el corbat i la soldadura es comptabilitza pel nombre d’operacions 

 milpunts/m2 per tractaments superficials 

 milpunts/km·t pel transport  
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A continuació, a la taula 11-2 es pot veure els eco-indicadors més rellevants de cada etapa del 
Cicle de Vida. Les quantificacions estan extretes de la matriu MET i no s’ha tingut en compte 
l’indicador del sabó i d’aigües residuals per no disposar de les dades corresponents. 

Taula 11-2. Eco-indicadors rellevants a cada etapa 

Material o procés  Quantitat  Indicador  Resultat 
Materials i proveïdors 

Alumini 0% reciclat  4,96 kg  780  3.868,80 
Silicona   0,42 kg  420  176,40 
Goma EVA  0,07 kg  360  25,20 

Fabricació 
Extrusió alumini  4,96 kg  72  357,12 
Corbat alumini  11  0,0047  0,05 
Soldadura alumini  16  2,7  43,20 
Anoditzat alumini  0,8 m2  130  104,00 
Modelat per injecció  0,42 kg  21  8,82 

Embalatge 
Cartró d’embalatge  0,6 kg  69  41,40 
Reciclatge del cartró  0,6 kg  -8,3  -4,98 

Transport 
Camió de repartiment (<3,5 t)  12,65 t·km  140  1.771,00 

Manteniment 
Aigua potable   312 l  0,03  9,36 
Sabó  15,6 l  -  - 
Aigües residuals  327,6 l  -  - 

Retirada i tractament 
Reciclatge alumini  4,96 kg  -720  -3.571,20 
Reciclatge silicona  0,42 kg  -240  -100,80 
Reciclatge goma EVA  0,07 kg  -210  -14,70 

TOTAL  2.713,67 

El càlcul de l’indicador total de la grua no està destinat a ser utilitzat per a demostrar que la grua 
sigui més ecològica que qualsevol altre producte o grua, sinó estudiar quins canvis en el Cicle de 
Vida poden fer disminuir aquest valor i, per tant, fer la grua més compatible amb el medi 
ambient. Així, si analitzem els diferents valors, podem observar que els indicadors més elevats 

són els deguts a fer servir alumini 0% reciclat i el degut al transport en camió de repartiment. 

L’indicador de l’alumini canvia radicalment si en comptes de fer servir alumini 0% reciclat, 
fem servir un alumini 100% reciclat. Tot i que és difícil que l’empresa externa que ens 

subministra l’alumini ens garanteixin que és 100% reciclat, si ens assegura que un 50% del 

material és reciclat obtenim una reducció del valor total de l’indicador total de la grua d’un 
65,8% (taula 11-3). Per tant, tenint en compte aquest factor aconseguim una reducció important 
de l’impacte al medi ambient. 
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Taula 11-3. Modificació de la quantitat d’alumini reciclat 

 Material Massa Indicador Resultat 

Disseny inicial 
Alumini 0% reciclat 4,96 kg 780 3.868,80 

Total 2.713,67 

Disseny 
modificat 

Alumini 0% reciclat 2,48 kg 780 1.934,40 
Alumini 100% reciclat 2,48 kg 60 148,80 

Total 928,07 

Si s’analitza el transport, i tenint en compte la comercialització només a territori espanyol, el 
transport menys perjudicial mediambientalment és el ferrocarril, tot i que es necessita un servei 
porta a porta per a poder fer arribar les grues als diferents punts de comercialització. 

En aquest punt es proposa modificar el transport de la grua d’un camió de repartiment 
de menys de 3,5 t a un transport combinat entre aquest mateix camió i el ferrocarril (taula 11-4). 
Així si s’ha suposat un trajecte mitjà de 1100 km, se suposa un disseny modificat en què 900 km 
es realitzen amb ferrocarril i 200 km amb el camió de repartiment. 

Taula 11-4. Modificació del sistema de transport 

 Material Massa Indicador Resultat 

Disseny inicial 
Camió de repartiment (<3,5 t) 12,65 t·km 140 1.771,00 

Total 2.713,67 

Disseny 
modificat 

Transport amb ferrocarril 10,35 t·km 3,9 40,37 
Camió de repartiment (<3,5 t) 2,3 t·km 140 322,00 

Total 1.305,04 

Amb aquest canvi en el transport aconseguim una reducció del 51,9% de l’eco-indicador total. 

11.4 Altres consideracions 

Aquest projecte té com a objectiu dissenyar una grua que competeixi amb les que actualment 
existeixen al mercat. Les grues més venudes són les que disposen de bateries i, per tant, 

indirectament, el disseny i comercialització d’aquesta grua pot influir positivament en la 

disminució del nombre de bateries fabricades i comercialitzades. 

Les bateries contenen metalls pesats, que alliberats al medi ambient produeixen seriosos 
problemes de contaminació, convertint-se en residus perillosos.  

L’actual normativa europea obliga als estats membres a realitzar una recollida específica 
d’aquestes, per al seu posterior reciclatge. Tot i així, moltes de les bateries utilitzades acaben anat 
a parar a abocadors de residus i incineradores, podent quedar exposades a incendis i a reaccions 
químiques incontrolades que afecten les capes d'aigua, el sòl i l'aire. 
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12  PLANIFICACIÓ EN EL TEMPS 

La duració total per al desenvolupament d’aquest projecte ha estat de 9 mesos, dividits en 
diferents etapes. A la figura 12-1 es pot veure la distribució de les etapes mitjançant un diagrama 
Gantt del projecte, on es pot diferenciar principalment tres etapes: 

 La primera de familiarització, que inclou l’estudi de la problemàtica, la realització 
de les enquestes i l’estudi de normativa i patents relacionades amb les grues de 
trasllat de pacients. 

 La segona dedicada al disseny del producte, que inclou el disseny de concepte i el 
disseny en detall. 

 La darrera etapa dedicada a redactar tota la documentació tècnica i la present 
memòria. 

 

 

Figura 12-1. Diagrama Gantt del projecte de disseny de la grua Ploma 
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13  ESTIMACIÓ DELS COSTOS 

Aquest projecte està orientat a ser venut a una empresa que es dediqui a la fabricació i 
distribució d’Ajudes Tècniques per a la seva explotació. Tot i així, s’estimen els costos de 
fabricació de la grua i les despeses inicials per tal de mostrar els beneficis generats de la seva 
comercialització. Aquests estan dividits en els referents al desenvolupament del producte i els 
referents a l’explotació, aquests últims es classifiquen en fixos o variables. 

 Un cop definits els costos es busca el punt d’equilibri i el període de retorn de la 
inversió. 

13.1 Desenvolupament del producte 

A aquest apartat es detallen les etapes prèvies a la seva fabricació i comercialització, és a dir, les 
despeses corresponents a la inversió inicial. 

13.1.1 Projecte de Disseny de la grua 

Desglossament de les diferents partides per a la realització del present projecte, que inclou les 
despeses degudes al personal (taula 13-1) i les degudes a altres conceptes (taula 13-2). 

Taula 13-1. Detalls del cost de personal per al disseny de la grua Ploma 
Concepte  Preu Dedicació hores  Cost personal 

Enginyer Junior 
 

35 €/h 
50 % 640*  11.200 € 

 100 % 800*  28.000 € 

Total (sense IVA) 39.200 € 
*640 hores corresponents als 4 primers mesos, dedicats a la familiarització, en que la dedicació va ser menor. Els 5 
mesos següents la dedicació va ser completa. 

 

Taula 13-2. Altres conceptes 
Concepte  Unitats Preu unitat  Cost  

M
at

er
ia

l Impressions enquestes (b/n)  200 0,05 €  10 € 

Impressió i enquadernació del projecte  2 100 €  200 € 

CD’s  5 2 €  10 € 

Llicència SolidWorks®  1 0*  0 € 

 Desplaçaments     80 € 

Total (sense IVA) 300 € 
*Versió educacional del programa 
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Taula 13-3. Cost total del projecte de disseny de la grua 

Concepte  Cost  

Cost personal  39.200 € 

Altres conceptes  300 € 

Total 39.500 € 

Total + IVA (21%) 47.795 € 

13.1.2 Prototipatge i homologació 

L’etapa de prototipatge consta de l’elaboració de documentació tècnica i plànols, de la fabricació 
del prototip i la realització d’assajos físics per un organisme reconegut per l’estat per l’obtenció 
del certificat d’homologació i marcatge CE (requisit reglamentari obligatori per a la 
comercialització del producte en el mercat nacional i de la Unió Europea). Els costos de les 
diferents etapes es mostren a la taula 13-4. 

Taula 13-4. Cost del prototipatge i homologació 

Concepte  Cost  

Documentació tècnica i plànols  5.600,00 € 

Motlles d'injecció per silicona  15.000,00 € 

Injectora de silicona  3.500,00 € 

Dobladora de perfils d’alumini  5.000,00 € 

Fabricació del prototip*  362,76 € 

Obtenció del certificat CE  1.100,00 € 

Fons per a imprevistos (10%)  3059,70 € 

Total 33.622,46 € 

Total + IVA (21%) 40.683,18 € 

*El preu de fabricació del prototip s’ha extret del preu variable de fabricació d’una unitat de grua “Ploma” 
més el preu fix mensual dividit per les 30 unitats fabricades al mes. 

A la taula 13-5 s’obté la inversió inicial necessària, que inclou el cost del projecte de disseny, de 
prototipatge i d’homologació (ambdós amb IVA). 

Taula 13-5. Inversió inicial 

Concepte  Cost  

Projecte de disseny de la grua  47.795,00 € 

Prototipatge i homologació  40.683,18 € 

Total inversió inicial 88.478,18 € 
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13.2 Despeses fixes d’explotació 

Les despeses fixes són aquelles que no depenen del volum de producció. A la taula 13-6 es 
mostra les despeses fixes generades mensualment per l’empresa fabricant d’ajudes tècniques. 

Taula13-6. Despeses fixes mensuals de l’empresa fabricant d’Ajudes Tècniques 

Concepte no. Cost/pers Cost brut SS IRPF Cost/Mes 

Administració i gestió 1 1.500 € 1.500 € 424,5 € 465 € 2.389,5 € 

Distribució i màrqueting 1 1.200 € 1.200 € 339,6€ 300 € 1.839,6 € 

Sous de la mà d’obra no productiva 4.229,1 € 

 

Soldador i doblador 2 1.800 € 3.600 € 1018,8 € 558 € 5.176,8 € 

Muntatge i embalatge 1 1.200 € 1.200 € 339,6€ 300 € 1.839,6 € 

Control de qualitat 1 1.500 € 1.500 € 424,5 € 465 € 2.389,5 € 

Sous mà d’obra productiva 9.405,9 € 

Amortitzacions dels equips (20 %) 600 € 

Amortitzacions 600 € 

Lloguers, distribució, consums 4.200 € 

Altres despeses 4.200 € 

Total 18.435 € 

Aquestes són les despeses aproximades de tota la fàbrica d’Ajudes Tècniques. S’ha suposat que el 
20% d’aquestes despeses seran les corresponents a la fabricació de la grua Ploma, per tant es 

consideren que les despeses fixes mensuals associades a la grua són de 3.687 €/mes, i en un 
mes es fabriquen una mitja de 30 unitats. 

13.3 Despeses variables d’explotació 

En aquest punt es detallen els costos dependents de la producció. La taula 13-7 mostra els costos 
corresponents a una unitat de grua “Ploma”. 

Taula 13-7. Despeses variables generades per a la fabricació de cada grua Ploma 

Concepte Cost/unitat grua 

 Massa Preu  

Alumini 4,96 kg 3,40 €/kg 16,90 € 

Silicona  0,42 kg 6,50 €/kg 2,73 € 

EVA 0,07 kg 3,50 €/kg 0,25 € 

Adhesiu de Vinil 2,25 € 

Cost materials 22,13 € 

Anoditzat i coloració de la grua* 50,00 € 

Tractaments 50,00 € 
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 no Preu/unitat  

Rodes davanteres (amb fre) 2 15,60 31,20 € 

Rodes posteriors 2 7,00 14,00 € 

Pressuritzador i cilindre 1 55,00 55,00 € 

Acumulador bufeta 1 42,25 42,25 € 

Cargol M5x35 4 0,40 1,60 € 

Cargol M5x25 4 0,35 1,40 € 

Cargol M10x50 1 0,55 0,55 € 

Cargol M5x27 5 0,35 1,75 € 

Cargol M5x110 2 0,65 1,30 € 

Rosca M5x1 9 0,10 0,90 € 

Rosca M10x1 1 0,15 0,15 € 

Volandera M5x1 9 0,02 0,18 € 

Volandera M10x1 1 0,05 0,05 € 

Passador ø5x35 1 0,15 0,15 € 

Passador ø5x55 1 0,25 0,25 € 

Peces estandarditzades (empreses externes) 150,73 € 

Embalatge 15 € 

Manuals de la grua 2 € 

Altres despeses 17 € 

Total 239,86 € 

*L’anoditzat i coloració de la grua estan subcontractats 

Les despeses variables s’han calculat a partir del cost unitari de totes les peces, però segurament 
aquest es veurà lleugerament reduït a causa de la fabricació en sèrie i a la compra a l’engròs dels 
diferents components. 

13.4 Anàlisi del punt d’equilibri 

Aquest anàlisi mostra el punt teòric on els ingressos totals s’igualen als costos associats a la venta 
del producte. 

El punt d’equilibri pretén ajudar a percebre el nombre de grues que es necessiten vendre per no 
generar pèrdues. Aquests anàlisi assumeix que l’augment de costos sempre és lineal i que totes 
les unitats produïdes es vendran, a part que obvia la despesa inicial necessària per a la producció. 
Tot i així, aquest càlcul ens ajudarà a fer una primera aproximació. 

El preu de venda habitual d’una grua mòbil manual és d’entre 800 i 1.000 €. Es pretén 
que la grua “Ploma” tingui un preu assumible per un particular i que la reducció de preu suposi 

realment un avantatge competitiu respecte les altres grues, per aquest motiu s’ha fixat un preu 

de venda de 600 € (la fabricació d’una unitat de grua “Ploma” és d’aproximadament 362,76 €). 
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El punt d’equilibri (M) és quan els ingressos s’igualen als costos de producció: 

� = �� →   � = �� + �� →   � · � = �� + �� · �            (Eq. 13-1) 

 I: Ingressos (I = P·n) 

 P: Preu de venda de la grua 

 Ct: Costos totals (Ct = Cf + Cv) 

 Cf: Costos fixos totals 

 Cv: Costos variables totals (Cv = cv·n) 

 cv: Cost variable d’una grua 

 n: Nombre de grues fabricades i venudes 

A la figura 13-1 es pot veure que el punt on s’igualen despeses i vendes és amb M= 10,2 ≈ 11 
grues mensuals, on teòricament no es generarien pèrdues ni beneficis. 

Figura13-1. Punt d’equilibri costos-vendes de la grua Ploma 

 

13.5 Període de retorn 

El període de retorn es refereix a quant de temps trigarà a recuperar-se la inversió inicial i 
començaran a obtenir-se beneficis. Primer de tot analitzarem els fons generats mensualment per 
la venta del producte. 

A Espanya hi ha 1.536.136 persones en situació de dependència (dades del 2013 (47)), de 
les quals el 79% resideixen a un habitatge (9) (s’ha fet la hipòtesi que els clients potencials són 
aquells que resideixen a un habitatge particular, ja que les avantatges que presenta la grua 
“Ploma” van més enfocades a l’ús domiciliari). D’aquestes persones, un 39,5% tenen una 
dependència permanent (47), el que implica que la persona necessita, degut a la pèrdua total 
d’autonomia física, mental o sensorial, el suport indispensable i continu d’una altra persona, 
necessitant suport generalitzat per a la seva autonomia personal. D’aquestes dades es pot deduir 
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que actualment a Espanya existeixen 479.351 persones que resideixen en un habitatge particular 
i requereixen un cuidador que, en un 74% dels casos fan ús d’ajudes tècniques (5). 

Si estimem que en el 30% dels casos aquestes ajudes corresponen a grues de trasllat mòbils, es 

comptabilitzen un total de 106.416 grues mòbils a domicilis particulars d’Espanya. 

Tenint en compte que la vida útil d’una grua mòbil de trasllat (sense tenir en compte la 

vida útil de les bateries, que és molt menor) és d’entre 5 i 7 anys, s’estima que les vendes de 

grues mòbils de trasllat seran de 1.478 unitats mensuals. 

Però al mercat existeixen molts models de grues mòbils. S’ha estimat que el primer any 
la grua “Ploma” representarà l’1% d’aquestes vendes, que anirà augmentant un 0,5% anualment 
fins que als 5 anys s’aturarà el creixement de les seves vendes. A la taula 13-8 es mostren les 
vendes mensuals de grues els 5 primers anys (aproximades a la baixa en unitats). 

Taula 13-8. Vendes grua “Ploma” mensuals els 5 primers anys de comercialització 

  Any 1  Any 2  Any 3  Any 4  Any 5 
Unitats/mes  14  22  29  36  44 

 

Amb aquestes dades es calcula el flux de caixa generat (taula 13-9): 

Taula 13-9. Fons mensuals generats el primer any 

Import net de xifra de vendes (14 grues a 600 €) 8.400 € 
Costos fixos (inclouen amortitzacions) -3.687 € 
Marge de Contribució 4.713 € 
Costos variables (cv de 14 grues) - 3.358,04 € 
Benefici abans d’impostos 1.354,96 € 
Impost de societats (28%) - 379,39 € 
Benefici després d’impostos 975,57 € 
Amortitzacions 120 € 

Total Fons Generats 1.095,57 € 

 

De la mateixa forma s’ha calculat els fons mensuals generats durant els 5 primers anys (Taula 
13-10), canviant les unitats mensuals venudes. 

Taula 13-10. Fons mensuals generats els 5 primers anys 

 
 

Any 1  Any 2  Any 3  Any 4  Any 5 
Fons generats/mes 

 

1.095,57 €  3.169,98 €  4.985,08 €  6.800,19 €  8.874,60 € 
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Amb les dades calculades i la inversió inicial obtenim el flux de caixa anual, on l’any 0 es realitza 
la inversió inicial i els anys següents els fons generats són els mensuals corresponents a la taula 
13-10, multiplicats pels 12 mesos de l’any. El resultat es mostra a la taula 13-11. 

Taula 13-11. Flux de caixa anual 

 Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 
Inversió inicial - 88.478,18 €      
Fons generats  13.146,84 € 38.039,76 € 59.820,96 € 81.602,28 € 106.495,20 € 
Flux de caixa - 88. 478,18 € -75.331,34 € -37.291,58 € 22.529,38 € 104.131,66 € 210.626,86 € 

Payback= 2 anys i 8 mesos. 

El Payback és un criteri de liquiditat que no té en compte el diferent valor del dels diners en el 
temps. Per això es realitza el VAN (Valor Actual Net) per un període de 4 anys, amb un interès 
d’un 10% i el TIR (Tassa Interna de Retorn). 

VAN (4 anys, i=0,1) = 55.591,14 €  TIR (4 anys) = 0.29 
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CONCLUSIONS  

S’ha desenvolupat un model de grua per a la transferència de pacients dependents amb trets 
diferencials extrets de les especificacions dels usuaris. L’ús de la grua “Ploma” reduirà de manera 
important la càrrega que pateix el cuidador d’una persona amb dependència i evitarà les 
possibles lesions derivades de les transferències i trasllats més habituals. 

Limitant les dimensions de la mateixa i també el pes admès pel pacient, a part de 
canviant l’alimentació per bateries per un sistema d’alimentació manual, s’ha aconseguit reduir 
el pes i millorar la maniobrabilitat d’aquesta. 

Els seus trets diferencials la fan especialment útils per a domicilis, on l’espai per 
maniobrar acostuma a ser més reduït i el disseny dels seus braços milloren l’experiència del 
pacient, que està en posició asseguda i no es balanceja constantment durant la transferència. A 
part, el disseny del penjador i la disposició dels ancoratges millora el camp de visió del pacient, 
observant tot el procés i que, a més, pot subjectar-se amb les mans a dos agafadors per a sentir-
se més segur. 

El fet de disposar de quatre encoratges separats millora les tasques de neteja personal per 
part del cuidador i el penjador pot girar sobre un eix vertical disposant-se en 5 posicions 
diferents. 

Per últim, s’ha marcat un preu de venda que augmentarà el sector de població que pot 
adquirir-la, arribant així a llars que no haguessin accedit a una grua de transferència 
convencional. 

Recomanacions 

A l’estudi de verificació del model, s’ha obtingut un factor de seguretat d’1,55 i aquest s’ha donat 
com a vàlid pel fet que l’estudi s’ha fet amb una massa del pacient igual a 1,25 vegades la massa 
màxima permesa, tal com indicava la normativa referent als assajos de la grua, entenent que 
aquest nombre com un factor de seguretat. Abans de construir el disseny pel seu prototipatge 
s’hauria de decidir si el resultat d’1,55 és satisfactori o redissenyar la grua en cas contrari. 

Pel que fa a la viabilitat del projecte s’ha de remarcar que l’estudi s’ha fet només en 
l’àmbit espanyol, en futurs projectes s’hauria de valorar el fet d’expandir el mercat fora 
d’Espanya. Per altra banda la xifra de vendes s’ha fet a partir de suposicions per no disposar de 
dades reals, l’empresa d’ajudes tècniques que adquireixi el projecte disposarà de dades més 
realistes per estimar les vendes. 
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