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1. Guia de disseny per a l’A300 Zero-G 

El disseny i la construcció d’un experiment per volar en condicions de microgravetat no és 
una tasca fàcil, sobretot quan aquest experiment ha de ser provat en un avió. Les normes de 
seguretat i tot el que el rodeja són diferents a les d’un laboratori. 

Aquí es presenten el conjunt de normes, recomanacions i consells que s’han tingut en 
compet per al disseny i construcció de l’experiment sobre la base dels requisits operacionals 
de seguretat.  Tot i aquestes regles, la configuració de l’experiment ha de ser dissenyat 
sobre la base de la proba d’anàlisi de risc proporcionat per NOVESPACE. 

Dividirem en varies seccions tècniques: 

• A300 Zero-G descripció i disposicions 

• Descripció de la zona de proves del A300 ZERO-G.  La informació sobre el 
subministrament d’energia elèctrica i  la connexió dels experiments a l’avió 

• Disseny estructural, requisits i directrius. 

• Requisits estructurals i directrius a seguir a l’hora de dissenyar un experiment per 
volar a l’A300 ZERO-G. 

• Disseny mecànic 

• Requisits elèctrics de disseny i directrius 

• Operacions sobre el terreny.  

• Últims passos abans de poder carregar l’avió. 

2. A300 Zero-G descripció i disposicions 

2.1.1. Configuració interior 

La cabina de l’A300 ZERO-G es divideix en tres seccions: 

• Secció del davant: part frontal on hi ha la cabina de vol i la zona de seients. 

• Secció central: zona de proves 

• Secció del darrera: zona de popa 
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L’accés a l’avió es pot fer a través de 6 portes, 2 a la part del davant de la zona de seients, 2 
a la part posterior d’aquesta mateixa zona i 2 a la part del darrera, secció de popa. 

2.1.2. Porta d’accés per la càrrega de l’experiment 

La porta d’accés a través de la qual es carreguen els experiments es troba a la part dreta de 
l’avió, a la part del darrera de la zona de seients. La porta d’accés fa 1,93m d’alt i 1,07m 
d’ample. 

2.1.3. Àrea de test 

Els experiments poden tenir lloc únicament a l’àrea de test. 

Dimensions 

El volum de la zona d’assaig és de 20 metres de longitud, 5metres d’ample i 2,3 metres 
d’altura. Les principals dimensions (en mm) de la zona d’assaig es detallen a la següent 
secció transversal de la cabina: 

 

 

 

 

Disposicions de seguretat 

Figura 1.1 Esquema de l’interior de l’A-300 Zero-G

Figura 1.2 Mides de la porta d’entrada a l’avió
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Per garantir la seguretat de tots els qui volen, les parets interiors (terra, sostre i parts) de la 
zona de proves, estan cobertes d’espuma. Les xarxes de seguretat estan instal·lades a la 
part del davant i del darrera de la secció de proba. 

2.1.4. Els dispositius de retenció  

Als dos costat de l’avió, un tub d’acer s’estén al llarg de la longitud de la zona d’assaig al 
nivell del cap (altura: 1.64m). A la part superior, centrat al mig, i al llarg de tota la longitud de 
la zona de proves també existeix un servei de corretja (altura: 2.26m) 

2.1.5. Sistema d’il·luminació  

Els llums estan instal·lats al llarg de tota la secció de prova. La il·luminació és molt adequada 
per a prendre fotografies o fer vídeos a bord de l’avió (3400K <T <3600K). 

2.1.6. Condicions ambientals a la cabina 

Pressió  

Durant les maniobres de la paràbola, la pressió de la cabina s’estabilitza dins d’aquests 
rangs: 826hPa <p <829hPa. Aquest nivell de pressió s’hi acostuma a arribar de 10 a 20 
minuts després d’enlairar-se. 

Temperatura 

Durant el vol, la temperatura a la cabina s’estabilitza entre 18 i 25 graus Celsius. 

Mentre l’avió està sobre el terreny, la temperatura a la zona dels experiments no es pot 
controlar: això vol dir que la temperatura pot ser més alta o més baixa depenent de la 
temperatura ambient. 

Depenent de l’època de l’any, la variació de temperatura dins la cabina de proves, entre el 
dia i la nit, podria ser important 

Si els experiments són sensibles a la temperatura de la cabina (biològics, precisió 
mecànica...), en cas de baixa temperatura, els experimentadors podran utilitzar escalfadors 
(que hauran de facilitar ells mateixos) abans del vol. 

2.1.7. Fixació dels experiments 

Experiments sobre els rails dels seients del avions 
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 A la secció de proves, els experiments es subjectes sobre els rails que s’utilitzen per fixar 
els seients dels passatgers de l’avió. Així les dimensions entre els rails són: 

Els experiments estan subjectes al terra utilitzant elements de fixació (femella d’acer stud i 
accessoris roscats per cargols M10x125) a aquestes pistes. A més a més, degut als seients 
que hi anaven, les pistes tenen un forat central d’1” al llarg de tota la seva longitud 

2.1.8. Energia elèctrica i interfícies 

A la zona d’assaig hi ha instal·lats 10 panels de distribució d’energia, 5 al costat dret i 5 a 
l’esquerra. Aquests panells, subministren 2 tipus d’energia elèctrica: 220V/50Hz i 28V Dc. 
L’energia es distribueix tal i com es mostra a la següent taula: 

Número de panell 
Total d’energia disponible 

220VAC, 50Hz, monofase 28 VDC 
1 2000VA (8Amps màx.) 20Amps 
2 2000 VA (8Amps màx.) N/A 
3 2000 VA (8Amps màx.) N/A 
4 2000 VA (8Amps màx.) 20Amps 
5 2000 VA (8Amps màx.) 20Amps 
6 2000 VA (8Amps màx.) N/A 
7 2000 VA (8Amps màx.) N/A 
8 2000 VA (8Amps màx.) 20Amps 
9 2000 VA (8Amps màx.) 20Amps 
10 2000 VA (8Amps màx.) N/A 

Total 20kVA 100 A 

Figura 1.3 Vista del terra de fixació dins l’avió

Taula 1.1 
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Nota 1: En casos específics, i si és possible, es pot subministrar una energia superior a 
2kVA a través del panell n86 (10kVA màx.). En aquest cas, els 5 panells de distribució 
d’energia situats al costat dret 

Nota 2: Si es necessita corrent trifàsic 115VAC-400hz s’ha de demanar com a mínim amb 6 
mesos d’antelació. Aquesta opció ha de ser dissenyada i fabricada, i cal temps per ser 
aplicada. La finança ha de ser proporcionada per l’equip que necessiti aquesta opció. 

Nota 3: Els senyals a 220VAC entre els diferents panells de l’avió no estan sincronitzats 

Les connexions amb els panells de distribució d’energia  poden ser: 

 

 

 

 

 

 

2.1.9. Sistema de sortida de fums 

Hi ha disponible quatre connexions fora a l’atmosfera , per aconseguir una ventilació 
automàtica de gas o líquid. Cap gas, líquid o material tòxic o no, (encara que sigui conegut) 
pot ser alliberat en un experiment a la cabina dels avions. 

Aquests ports de sortida de fum al mar, situats a les quatre cantonades de la zona de 
proves, estan directament connectades a fora de l’atmosfera. En conseqüència, la pressió 
de la línia de sortida només depèn de l’altitud de l’avió. El rang es pot variar des d’1 bar en el 
terreny a uns 300mbar a la part superior de les paràboles. Les connexions disponibles són 
del tipus DN25 i DN32: 

 

 

 

 

Figura 1.4 Tipus de connexions elèctriques

Figura 1.5 Sistema de sortida de fums
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3. Disseny estructural, requeriments i directrius. 

3.1.1. Configuració de l’avió 

3.1.1.1. Eixos del sistema de referència 

3.1.1.2. Bastidor de l’experiment 

Un batidor és una estructura de recolzament a tots els equips d’assaig, per portar a terme un 
experiment a bord de l’A300 ZERO-G. Està fet de: 

Fixació de base: estructura utilitzada per fixar l’experiment  als rails on es fixarien els seients 
dels passatgers. Una placa base d’alumini o bases d’alumini. 

Marc: estructura utilitzada per subjectar i protegir l’equip d’assaig. Generalment de perfils 
d’alumini i plaques de bastidors amb una configuració de diferents etapes. 

3.1.1.3. Equip de prova fixada sobre una base 

Una configuració de l’experiment també pot ser una peça d’equip de proba (ordinador, 
controlador...) directament connectada a una base. Com s’ha dit abans, la base de l’equip ha 
d’estar subjectada al terra utilitzant els accessoris adequats per fermar-ho amb les guies. 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Eixos del sistema de referència

Figura 1.7 Conjunt de reacció
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3.1.1.4. Lliure flotació de l’equip  

En alguns casos, pot caldre una lliure flotació d’alguna part de l’equip de prova, que haurà 
de complir uns requisits específics: ha d’estar dissenyada de manera que, pugui suportar 2.5 
g en qualsevol direcció. A més a més, durant   l’enlairament i durant l’aterratge, han d’estar 
lligats al terra amb corretges a fi de poder suportar les carregues de xoc (que es descriuen a 
la secció 3.1) 

3.1.1.5. Massa i centre de gravetat de l’experiment 

La massa de l’experiment inclou la massa de tots els equips (l’estructura del hardware i 
l’equip de proves): 

∑                  (Eq.  1.1) 

 

On:  

M: Massa de l’experiment (kg) 

mequipament: Massa de l’equipament (kg) 

A les fases inicials del disseny, l’altura del centre de gravetat pot ser determinat a partir dels 
del pes i l’altura de cadascun dels equips: 

∑
∑

∑
(Eq.  1.2) 

 

On 

H:  Atura del centre de gravetat de l’experiment (mm) 

Hequipament: Altura del centre de gravetat de cadascun dels equips (mm) 

Mesura del centre de gravetat 

Una vegada que la configuració de l’experiment es munta, l’altura del centre de gravetat ha 

Figura 1.8  Mecànica per trobar el centre de gravetat 
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de ser mesurat. Les següents xifres mostren una mecànica simple, per determinar la posició 
del centre de gravetat segons la configuració de l’experiment 

 

    (Eq.  1.3) 

3.1.2. Estructura  

Tots els experiments que es pugen a bord de l’A300 ZERO han de complir un seguit de 
requeriments. Els experimentadors han de verificar i documentar la integritat estructural de 
tot. 

3.1.2.1. Càrregues accidental 

En la configuració per a l’enlairament i l’aterratge, l’experiment (estructura de hardware i 
equips de prova) han d’estar dissenyats per a resistir les següents càrregues sense cedir: 

Eixos de l’avió Càrregues 

X 
Endavant: 9g 

Endarrere: 1.5g 
Y Lateral 3g 

Z 
Ascendent: 4.2g 

Descendent: 7,3g 

 

g= 9.81 m.s-2 

Nota: En la majoria dels casos, la càrrega cap endavant 9g és el pitjor de les situacions en 
cas d’accident, i per tant, el cas a dimensionar. Servirà també per a la verificació d’anàlisis 
estructural. 

3.1.2.2. Anàlisis estructural de verificació 

Cal fer un anàlisis estructural per presentar a Novespace que ha d’incloure el càlcul,  la 
verificació i una prova de compliment de les següents càrregues crítiques: 

• Força de tall sobre la fixació del cargol 

• Tracció  sobre la fixació del cargol 

• Moment flector dels muntants 

Taula 1.2
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La verificació estructural es realitza d’acord amb el mètode simplificat resumit a la secció 2.6 

NOTA: En el cas que un experiment no compleixi els requisits d’aplicació d’aquest mètode, 
es pot fer un altre mètode d’anàlisis per tal de demostrar la integritat estructural de la prova 
(per exemple, un anàlisis d’elements finits). 

3.1.2.3. Factor de seguretat (FS) 

El factor de seguretat (FS) és el rati entre la màxima carrega que l’estructura pot resistir 
(Fmàx) i la càrrega aplicada (F). Fmàx depèn de les característiques mecàniques del material, 
i F depèn de les característiques de la configuració (pes, centre de gravetat,...) 

à             (Eq.  1.4) 

 

Els experimentadors han de ser conscients que això també és marge a l’hora de fer futures 
modificacions de la prova (en massa, posició del centre de gravetat). Com a regla general, 
els factors de seguretat estructural dels elements fonamentals han de ser al menys de 1.1 

3.1.3. Requisits dels cargols de fixació  

3.1.3.1. Característiques mecàniques dels cargols de fixació 

Com s’ha comentat anteriorment, la base de la fixació d’un experiment es ferma mitjançant 
accessoris amb cargols a les pistes dels avions. NOVESPACE proporciona els cargols 
M10x1.25 per subjectar la base de l’equip de proves. 

Càrrega estructural 
Màxim valor 
admissible 

Força de 
cisallament 

Fc màx=34800N 

Força de tracció Ft màx=58000N 

 

3.1.3.2. Força de cisallament 

En virtut d’un cas de 9g endavant, la configuració experimental està sotmesa a una força: 

9  x                (Eq.  1.5) 

On: 

Taula 1.3
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M: Massa de l’experiment 

g:  acceleració de la gravetat, g=9,81 m·s-2 

 

 

 

 

 

 

 

La força de reacció 
resultant és una força 
de tall a la planta del cargol de fixació de: 

ó
             (Eq.  1.6) 

On 

Nfixació: Nombre de cargols de fixació a terra 

Això es tradueix en un factor de seguretat de la força de tall en els cargols de fixació al terra 
de: 

 à             (Eq.  1.7) 

 

3.1.3.3. La força de tracció  

En virtut d’un cas de 9g endavant, la  força exercida sobre l’experiment introdueix una 
rotació a la configuració al voltant de la línia davantera de fixació al terra: 

 

 

Figura 1.9 Esquema de l’efecte de les forces de cisallament
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Com a resultat d’aquesta rotació, cada cargol de fixació al terra de la part davantera, 
experimenta una força de compressió i cada cargol de la part del darrera una de tracció (Ft) 
de: 

 
 ó

       (Eq.  1.8) 

On, 

H :  altura del centre de gravetat (mm) 

D :  distància entre la línia davantera de cargols i la del darrera (mm) 

Ndarrera fixació : Nombre de fixacions del darrera  (punts A1 i A2) 

A més a més, cada cargol ja està induït amb el parell del terra de l’avió: 

28300       (Eq.  1.9) 

 

Per tant, en el cas de 9g endavant, la força total de tracció en cada cargol del darrera és: 

 ó

28300   (Eq.  1.10) 

 

Això es transforma amb un factor de seguretat dels cargols del darrera de: 
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 à                       (Eq.  1.11) 

 

3.1.4. Requeriments experimentals als muntants 

3.1.4.1. Característiques mecàniques 

El moment de flexió màxim admissible (Mf màx) de cada posició vertical, expressat en N·mm 
és: 

  à  .        (Eq.  1.12) 

 

On, 

Rp 0.2 :  Límit elàstic del material (MPA) 

W :  mòdul de la secció (mm3) 

El mòdul de la secció és independent del  material i és funció únicament de l’àrea de la 
secció transversal: 

                    (Eq.  1.13) 

 

On: 

I:  Moment d’inèrcia (mm) 

v:  Distància del pla neutre a la perifèria de l’avió (mm) 

3.1.4.2. Requisits experimentals al rack: moment de flexió als muntants 

En virtut d’un cas de 9g endavant, la  força exercida sobre l’experiment introdueix una 
moment flector en cada posició vertical 
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En cada posició vertical, el moment de flexió  arriba al seu valor màxim al punt de la base 
fermat al terra, donat per: 

   à            (Eq.  1.14) 

 

On, 

Nverticals :  Nombre de cargols en vertical 

Això es tradueix en un factor de seguretat pel moment flector als muntants de: 

 à               (Eq.  1.15) 

 

En el cas que el factor de seguretat pel moment flector dels muntants sigui inferior a 1.1, 
l’experimentador podrà: 

• Comprovar amb anàlisis d’elements finits si el disseny compleix amb els requisits 
funcionals 

• Afegir muntants amb un sector més ample (tenint en compte que també augmenta la 
massa de la prova) 

Figura 1.11 Esquema de l’efecte dels moments
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• Afegir més muntants amb el marc (tenint en compte que també augmenta la massa 
de la prova) 

• Baixar el centre de gravetat (per exemple, posar l’equip més pesat a la base de la 
configuració de l’experiment. 

3.1.5. Requisits estructurals dels rails de l’avió 

Amb excepció de la flotació lliure dels equips, la base de fixació d’un experiment està 
subjecta al l’avió amb els rails dels seients. Els accessoris que permeten aquesta fixació, 
transmeten el pes de les càrregues induïdes per la configuració dels experiments 
directament a aquests rails. El carril caracteritza la repartició de la càrrega lineal (CL) per 
metre lineal de carril 

La massa suportada per cada rail, és la relació entre la massa de la prova i el número punts 
de fixació a terra de l’experiment: 

        (Eq.  1.16) 

On 

M:   Massa de l’experiment (estructura del hardware i equip de test) (kg) 

N fixacions  : Nombre de fixacions al terra 

 

El rail de càrrega lineal en una determinat avió, es calcula sobre tota la longitud (als avions, 
eix de les X) de la prova:  En un metre lineal de rail, les fixacions no poden suportar una 
massa superior a la màxima càrrega lineal per rail. 
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La càrrega màxima permesa per rail lineal, depèn de la configuració de l’experiment, segons 
es detalla a la següent taula: 

 

 

 

Figura 1.12 Repartiment de càrregues al rail
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Distància entre punts de fixació successius 
(polsades) 
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H≤670  RL≤8733/H RL≤23000/H RL≤100 

670<H    RL≤67000/H 

 

Els experimentadors han de comprovar que el seu dispositiu no supera la carrega permesa 
per metre lineal de carril, tal i com es defineix en aquesta secció (sinó caldrà disminuir la 
distància entre punts  o baixar el centre de gravetat). 

 

3.1.6. Resum de la verificació estructural i els requisits de hardware 

La següent taula resumeix l’anàlisi estructural que s’ha de realitzar per una verificació 
estructural simplificada, i la corresponent càrrega admissible per qualsevol vol: 

 

  
Càrrega 

estructural 
Càrrega estructural sota 

9g endavant 
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Taula 1.4
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On: 

M:   Massa de l’experiment (estructura del hardware i equip de test  
(kg) 

H:  altura del centre de gravetat (mm) 

D :   distància entre la línia davantera de cargols i la del darrera (mm) 

Ndarrera fixació  Nombre de fixacions del darrera  (punts A1 i A2) 

N fixacions  : Nombre de fixacions al terra 

Nverticals :  Nombre de cargols en vertical 

Mb màx :   Moment de flexió màxim permès (N·mm) 

Rp 0.2 :   Límit elàstic del material (MPA) 

W :   mòdul de la secció (mm3) 

 

4. Disseny mecànic i muntatge 

4.1.1. Fixacions amb el terra  

Base estàndard 

La base d’un experiment ha de ser una base d’alumini de 10mm d’espessor o una placa de 
10mm de gruix. La base (la placa o les bases d’alumini) és una part integral del bastidor 
(rack, vegis definició a la secció 2.1.2). L’objectiu de la base és fixar la reixeta a les pistes de 
fixació de l’equip. 

També es pot utilitzar una base de 5mm de gruix de placa, si el conjunt de dispositius tenen 
una massa inferior a 50 kg  

Pels perfils de l’estructura de muntatge del marc, la base de perfils de l’estructura es podria 
subjectar directament  a les pistes amb els accessoris corresponents. Els perfils de 
l’estructura han de ser capaços de suportar la càrrega aplicada sobre el parell de cargols 

Taula 1.5
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estranyats a la pista: 35Nm. Per tal de distribuir el parell de càrrega en el perfil de l’estructura 
i evitar la seva flexió, és obligatori l’ús d’una àmplia arandela entre cap i cargol M10 
(proporcionat per NOVESPACE, cf. Secció 3.2) i l’estructura del perfil  

Multi-rack experiments 

Per experiments que requereixin més d’un bastidor, es recomana unir-los amb una pla ca 
base. 

4.1.2. Forats de fixació al terra 

Per qualsevol configuració, cal que hi hagi com a mínim quatre forats per fixar el dispositiu 
amb el terra. Els forats seran dissenyats segons: 

• Al llarg de l’eix d’ordenades, els forats de fixació han de ser de 503mm o 1006mm.  

• Al llarg de l’eix X, la distància entre forats de fixació ha de ser un múltiple d’una 
polsada. 

• Els forats de fixació han de tenir un diàmetre de 12mm, sense que toquin enlloc. 

• Els forats han de ser fàcilment accessibles per les operacions d’ancoratge. 

La distància entre els forats de fixació ha de ser cuidadosament mecanitzada. 

NOTA: Entre les diagonals dels forats de fixació del davant i els del darrera, les distàncies 
han de ser iguals. 

 

Figura 1.13 Distàncies entre forats
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4.1.3. Fixació de l’experiment a la base 

El segon prepòsit de la placa base, és recolzar el marc de l’experiment. La placa base està 
subjecta als rails. Entre rails, els terra dels avions està cobert d’espuma, anivellat amb 
l’accessori d’ancoratge: la superfície superior de l’accessori de muntatge està al mateix nivell 
que la superfície superior de l’espuma 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’evitar 
qualsevol dany a l’espuma, la superfície de la base, hauria de ser completament plana: no hi 
pot haver cap equip (cap de cargol, femella....) que provoqui protuberàncies. 

 Elements per a la connexió a una base de fixació de 10mm de gruix 

Cargol : S’han d’utilitzar cargols de M10 de cap pla per subjectar el marc de qualsevol equip 
a la placa base. Això vol dir que els cargols han de coincidir amb la placa base. Els forats de 
muntatge a la placa base no han de ser roscats. 

Femella i arandela: La femella ha de ser amb nylon per tal que a l’insertar-la s’autobloquegi, 
o hi ha d’haver una arandela partida entre el cargol i la femella 

Per experiments que pesin menys de 50kg i amb una placa base de 5mm de gruix, cal 
aplicar una arandela per tal de prevenir que el cap del cargol situat sota de la placa base 
estigui en contacte amb l’espuma del terra de l’avió 

Figura 1.14 Exemple de fixació a la base
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4.1.4. Estructura principal 

4.1.4.1. Tipus d’estructura y propòsit 

Generalment, un experiment consta d’una configuració de placa base i un marc (estructura 
vertical) que s’usa per acoblar tots els elements de l’experiment i protegir-lo. Aquesta 
estructura ha de complir amb els requisits estructurals presentats anteriorment.  Està 
totalment prohibit doblegar aquestes estructures. Es recomana l’ús d’aquests perfils per a 
l’estructura del disseny, perquè el còmput es simplifica: la estructura perfil dels fabricants 
(per exemple, Bosch, Punto, Norcam, Elcom...) proporciona tota la informació sol·licitada per 
a la verificació estructural. 

4.1.4.2. Muntatge de l’estructura 

Tots els elements de l’estructura han d’unir-se amb cargols. Les soldadures no es 
recomanen si no les fa un especialista, i caldrà presentar un certificat en anglès que 
demostri que el soldador està autoritzat. Tot i això la soldadura de l’estructura perfil està 
prohibida. 

Perfiles de l’estructura de muntatge  

L’estructura s’ha de muntar amb els suports que té disponibles el propi fabricant de perfils de 
l’estructura.  Les estructures que en cas de càrregues importants (aterratge dur), es preveu 
que hauran de suportar més tensió caldrà sobredimensionar-les. A més a més s’haurà de 
bloquejar el hardware (amb una arandela de tancament, o un nylon inserir a la femella per 
bloquejar-la). Aquest requisit, s’aplica especialment als suports situats a la part inferior de 
l’estructura, al llarg de l’eix d’abscisses. En efecte, en cas d’un aterratge dur, el màxim de les 
càrregues es produirà en aquesta zona. 

4.1.4.3. Estructura de fixació de la base 

Hi ha dues maneres d’adjuntar el perfil de l’estructura amb la placa base: 

Esquadres: L’estructura es ferma a la placa base amb una estructura d’esquadra, fent 
coincidir els forats amb les guies per després acoblar perns i femelles. A la base del marc, 
sobre l’eix X, hi ha d’haver com a mínim 4 fixacions de l’estructura a la placa base: dos a la 
part del davant i dos a la part del darrera. Per muntar-ho: 

Els cargols dels suports de connexió a la placa base han de ser muntatges flush a la 
placa base i han de ser subjectats amb un bloqueig de la femella. 
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Els cargols de connectar els perfils de l’estructura entre ells, han d’estar en la 
direcció de l’eix X 

Cargols llargs: L’estructura s’adjunta  ala placa base amb cargols llargs paral·lels a la placa 
base . Aquesta solució és altament recomanable. Caldrà posar també una arandela entre la 
femella i el perfil de l’estructura horitzontal, per tal d’evitar que es doblegui degut a la torsió 
aplicada al cargol de fixació. 

En els dos casos, els cargols han de ser fixats amb nylon amb femelles autobloqueig. 

Nota: Totes les seccions dels cargols que subjecten l’estructura a la placa base, han de ser 
almenys igual a les seccions utilitzades per subjectar la placa base amb la interfície de l’avió. 
Els cargols utilitzats per la fixació de la placa base amb els rails, proporcionats per 
NOVESPACE és de M10. 

 

4.1.4.4. Estructura amb diferents etapes 

Alguns experiments necessiten diferents prestatgeries dins l’estructura mare. En aquest cas, 
el nivell intermedi es farà a partir dels quatre perfils verticals de l’estructura amb una placa 
d’alumini d’un gruix mínim de al menys 4mm i s’adjuntarà a l’estructura amb cargols. 

Nota: Tenir diferents etpaes, comporta un centre de gravetat alt, caldrà reforçar els suports 
situats a l’eix d’abscissa. De fet, durant el xoc de càrrega, la càrrega màxima es produeix a 
la part inferior de l’estructura. En els perfils on es prevegin importants càrregues, cada angle 
recte haurà de ser proveït d’un braç bloquejador amb femelles de bloqueig. 

4.1.5. Equip de fixació 

La fixació dels equips, es dimensionarà pensant en la càrrega màxima. Tot l’equip ha de ser 
capaç de suportar el xoc de càrrega en tots els eixos principals de l’avió. 

Nota: No es permeten apilar components. Tots els equips han de tenir una connexió 
mecànica (cargol, abraçadora, corretja) amb l’estructura. 

Per la majoria dels equips (material elèctric, unitat d’adquisició, vídeo, monitor...), és suficient 
bloquejar-los en X i Y amb un perfil d’alumini en L 

Els equips es bloquegen en la direcció Z utilitzat corretges, que han de ser capaces de 
suportar la càrrega induïda pel pes en virtut d’una acceleració de 9g. 
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En l’ ubicació de l’equip a la placa d’alumini, s’han de fer dos forats per corretges. La bora 
dels forats allargats han de ser protegits amb cinta per minimitzar la fricció entre cantells 
d’alumini i les corretges.  

Els equips lleugers, de pes inferior a 1Kg poden associar-se a l’estructura mitjançant brides 

4.1.6. Equip específic 

Aquí s’enumeren equips específics segons les recomanacions d’alguns temes: 

4.1.6.1. Monitors d’ordinador a terra 

Com qualsevol altra peça, els monitors d’ordinador han de ser bloquejats mecànicament a 
l’estructura. Es recomana fermar-los amb abraçadores metàl·liques llargues per les 
cantonades de la pantalla. No es permet adjuntar monitors només amb cargols premuts 
directament a la part posterior del monitor. 

 

4.1.6.2. Cilindres de gas 

Aquest dispositiu pot ser bastant pesat. Com es mostra a la imatge, el principi és el mateix 
que per qualsevol altre equip: el cilindre de gas ha de ser bloquejat en cada direcció. Dos 
anelles metàl·liques de permeten tancar el cilindre i bloquejar-lo en dues direccions. El perfil 
en L s’utilitzarà per bloquejar la botella en la direcció que ens falta 

4.1.6.3. Vibracions induïdes per l’equip 

Una bomba de buit o alguns equips rotatius, podrien induir vibracions a la proba o per altres 
experiments. Per tal de reduir aquestes pertorbacions es recomana fixar l’equip a un plat 
fixat amb amortidors mecànics. Tot i això, aquesta estructura ha de suportar les càrregues 
quan l’avió s’enlairi i aterri. Així, a més a més, d’un dispositiu amortidor, durant l’enlairament i 
l’aterratge, un dispositiu mecànic podria afegir-me a l’estructura per contrarestar les 
potencials càrregues de xoc. 

4.1.6.4. Equip de passamà 

Es pot instal·lar una càmera als passamans de l’avió. La seguretat del vol, o la tripulació 
podrien limitar el número de càmeres que es col·loquen a la barana de seguretat. Les 
càmeres s’adjuntaran a la barana utilitzant el suport que es descriu a la figura. ???? Els 
cantells afilats de la càmera han de ser recoberts d’espuma per tal d’evitar cap perjudici.  
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4.1.6.5. Experiments amb parts mòbils 

Alguns experiments estan equipats amb parts en moviment.  Tots aquests dispositius han 
d’estar continguts dins d’una capsa de protecció. Si hi ha d’haver una porta d’accés a 
aquesta caixa, tindrà un interruptor de seguretat automàtic que deturarà el moviment quan la 
porta estigui oberta. 

 

4.1.7. Materials prohibits i acceptats  

Estan prohibits tots els materials inflamables o fràgils (per exemple, fusta, l’estàndard de 
plexiglas) en qualsevol part de la configuració. L’alumini pot substituir la fusta, i Lexan 
(policarbonat no inflamable) pot ser utilitzat en lloc del vidre o del Plexiglas normal. 

Qualsevol part de l’estructura que hagi de suportar les càrregues de disseny o sotmetre’s a 
càrregues de xoc ha de ser d’alumini o d’acer. 

4.1.8. Pressurització per segellar l’experiment 

La pressió a la cabina pot variar lleugerament entre l’enlairament (condicions de terra) i el 
nivell del vol. Una vegada l’avió arriba a l’altitud a la que es realitzen les maniobres 
parabòliques, la pressió a la cabina s’estabilitzarà dins dels següents rangs: 

Rang: 826hpa <p <829hpa. Especialment, els policarbonats han de ser capaços de suportar 
la càrrega induïda per la diferència de pressió entre les condicions de terra i les condicions 
de nivell de vol de cabina. Veure secció 5.4 

5. Requisits elèctrics de disseny i directrius 

5.1.1. Introducció al disseny elèctric 

Aquí es presenten els requisits que cal tenir en compte per als circuits elèctrics 

• Protecció contra descàrrega elèctrica 

• Protecció dels aparells de distribució d’energia limitant el panell de màxim consum. 
Per limitacions dels avions, cal veure la secció 1.8 d’energia elèctrica i interfícies. 

• En cas d’emergència, l’experiment ha de commutar fàcilment a compensació. 

• Pertorbació dels sistemes de l’avió 
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5.1.2. Fonts d’alimentació i equips de protecció 

5.1.2.1. Bateries 

Les bateries no estan connectades als aparells de distribució d’energia dels panells. Totes 
les bateries han de ser utilitzades en sec. L’ús de bateries d’electròlit líquid no està permès a 
bord de l’avió. L’experiment ha de tenir un botó de parada d’emergència que es detalla a la 
següent secció. 

5.1.2.2. Experiments connectats a l’alimentació de l’avió. 

• Connexió als aparells de distribució d’energia 

o Els experimentadors han de proporcionar l’aparellament masculí del 
connector per endollar als aparells de distribució. 

o Endolls de connexió a 220VAC. 

o Pels experiments que s’executen amb la font d’alimentació de a 220VAC, la 
sortida del cable d’alimentació ha de ser un connector tipus E (francès 2 pins, 
femella terra). 

o Endolls de connexió a 28VDC. 

o Els connectors han de ser compatibles amb les normes SOURIAU 
(Http://www.souriau.com/fileadmin/Souriau/product_pdf/CAT.84series.pdf).  
Els connectors Souriau són connectors de tres potes: el pin #1 correspon a 
+28V i el pin és el pin de terra (0V). 

28V-DC plug connector
Souriau 840-23-832 
Souria 840-20-008 

 

 

 

 

o Cable d’alimentació. Els experimentadors hauran d’adjuntar un cable 
d’alimentació al menys de 6m de llarg, ja que l’experiment pot no haver de 
ser connectat al panell de distribució d’energia més proper. NOVESPACE 

Figura 1.15 Connector Soriau
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farà tot el possible per compartir l’energia disponible amb la major eficàcia 
possible. 

• Dispositius de protecció 

o L’equip de protecció que ara es descriu, és obligatori al circuit elèctric de 
qualsevol experiment connectat al panell de distribució d’energia de l’avió, 
excepte si només una peça de l’equip (ordinador portàtil i càmera) és la que 
necessita subministrament. En aquest cas, l’equip es podrà connectar 
directament als aparells de distribució d’energia. 

o Botó de parada d’emergència 

o Cada experiment ha de tenir un botó de parada d’emergència. En cas d’una 
emergència, l’ús del botó ha de portar tot l’equip (totes les connexions AC i 
DC) a un estat segur (fins i tot si s’ha alimentat amb bateries). El botó ha de 
ser de fàcil accés pels experimentadors i la tripulació de seguretat. 

o Si l’experiment té diferents bastidors, i està connectat a diferents panells de 
distribució, tindrà un únic botó d’emergència principal (que tancarà tots els 
equips de l’experiment) 

o Interruptor de posada a terra 

o El circuit elèctric de qualsevol experiment connectat a 220VAC, ha d’estar 
protegit d’una descàrrega elèctrica amb un interruptor de circuit de fallada de 
terra (màxim nivell de fallada a terra: 30mA) 

o Fusibles 

o Tots els circuits (220VAC i 28VDC) han d’estar equipats amb fusibles ràpids 
de protecció. Aquests fusibles han de ser de la mida just per damunt del 
màxim de consum elèctric de la prova i no ha d’excedir els 8A en AC ni els 
20A en DC.  

o A l’hora de mesurar el consum màxim d’electricitat dels experiments (amb un 
oscil·loscopi o una abraçadora d’energia), cal tenir en compte la irrupció que 
poden provocar alguns equips i que provocarien alguns pics d’intensitat 

(posada en 
marxa inicial) 

 

Figura 1.16 Fusibles
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L’ús de fusibles d’automòbils està prohibit 

 

 

5.1.3. Compatibilitat electromagnètica i de radio freqüència 

• Interfície electromagnètica (EMI). El valor dels camps elèctrics i magnètics emesos 
pels dispositius ha de reduir-se al menor valor possible. EMI i RFI pot interferir amb 
l’experiment o amb altres sistemes de vol. Els dispositius emissors de camps cal 
limitar-los dins d’una caixa metàl·lica, i cal proporcionar a NOVESPACE les mesures 
preses a terra sobre el camp emès. 

• Interfície de radiofreqüència (RFI). Cal comprovar que els dispositius de radio no 
interferiran amb l’avió ni amb els dispositius de seguretat d’aquest. Cal presentar les 
freqüència amb les que es treballa a NOVESPACE. 

5.1.4. Estat de l’art 

Cal 

• Cables elèctrics: Tot el cablejat ha de ser d’una mida adequada al corrent que ha de 
transmetre. Com a referència, es presenten les mides de la secció del coure segons 
la intensitat: 

Màxim corrent Mínima secció d’àrea 
3A 0,5mm2

6A 0,75 mm2 
10A 1 mm2 
16A 1,5 mm2 

 

Figura 1.17 Fusibles

Taula 1.6
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• Ventilació: Els equips que requereixen ventilació, han d’estar instal·lat segons les 
instruccions del fabricant. 

• Transformadors de llum o convertidors: Si tenen una massa inferior a 1kg, es poden 
ancorar a l’estructura amb brides (per exemple, Tyrap zip), però no és possible fer-
ho amb cinta adhesiva. 

• Connexió a terra: Els experiments han de tenir una connexió a terra per evitar 
descàrregues. Les pistes dels rails de l’avió estan connectades a aparells elèctrics, 
en conseqüència, l’equip base ha d’estar connectat a la placa base o als muntants 
amb baranetes. 

• Sensors fotoelèctrics: Cal destacar, que el nivell d’il·luminació a l’A300 ZERO-G és 
bastant alta.  Cal tenir en compte que alguns llums de la paret es poden desactivar a 
petició dels experimentadors. 

• Equip d’alimentació a DC: Cal instal·lar un altre fusible entre el transformador i l’equip 
alimentat en DC per tal de limitar la irrupció de corrent en cas d’un excés de càrrega. 
Aquesta solució redueix el risc d’incendi. 

• Seguretat contra incendis: Tot el cablejat (fins i tot els cables d’alimentació) ha de ser 
moderat i estar collat a l’experiment, per tal d’evitar que floti durant els intervals de 
microgravetat. 

• Proteccions de connexió elèctrica: Totes les connexions han d’estar cobertes i 
protegides per tal d’evitar desconnexions indesitjades. 

No s’ha de fer 

• El contacte directe amb la pell d’un fil no hauria de ser possible. 

• L’ús de regletes de connexió de terminals no està permès. La longitud del cable s’ha 
d’ajustar a les necessitats. 

 

• L’ús de fusibles d’automòbils està prohibit. 

Figura 1.18 L’ús de regletes està prohibit
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• L’ús de piles d’electròlit està prohibit a bord de l’avió 

5.1.5. Irrupció d’alta intensitat a l’equip 

Quan s’engeguen alguns equips (per exemple, la bomba de buit, la calefacció d’una 
làmpada, el motor...) s’indueix una elevada intensitat  (corrent de posada en marxa).  Una de 
les solucions per limitar aquesta irrupció, és afegir un transformador o un convertidor just 
abans de l’equip (per exemple, 220V-AC/220V-AC transformador). Pel que fa a la protecció 
dels motors DC contra altes irrupcions, es pot consultar l’apartat 4.4 estat de la tècnica. 

Els experimentadors han de mesurar el consum elèctric de la prova amb tot l’equip encès, i 
després proporcionar les dades a NOVESPACE. El consum elèctric cal mesurar-lo ja sigui 
am un oscil·loscopi o amb un sonda de corrent, a tal de detectar el punt més alt de càrrega. 

El consum màxim d’energia cal limitar-lo per tal de seguir sent compatible amb l’apartat 1.8. 

5.1.6. UPS– Font d’alimentació ininterrompuda. 

L’ús d’un SAI es recomana fermament, com a dispositiu de protecció per prevenir la pèrdua 
de dades en el cas de breus interrupcions d’energia que puguin produir-se durant el vol. 

Les proteccions es descriuen a la secció 4.2. Les fonts d’alimentació i els equips de 
protecció han de seguir sent operatives i s’instal·laran entre el SAI i el conjunt de prova. UPS 
amb bateries d’electròlit líquid no estan permeses. 

NOVESPACE no es fa responsable de les possibles fallades de subministrament d’energia 
elèctrica als panells de presa de corrent. 

6. Sistemes i especificacions de disseny 

6.1.1. Làser 
Classe Riscs 

1 Cap 
2 Sí, pels ulls, en cas de contacte directe 

continu 
3A Sí, per contacte directe durant un temps 

superior a 0,25 s. 
3B Sí, pels ulls, en cas de contacte directe 

Si pels ulls, en cas de que el feix difús 
estigui en contacte més de 10s. 

4 Sí, pels ulls, en el cas de contacte directe o 
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difús. 
Sí, per la pell. 
Sí, foc. 

 

Els experiments que usin làsers de la classe 2, 3A, 3B i 4, han de complir amb els següents 
requisits per tal de reduir al mínim els riscs relacioants amb l’ús d’un làser: 

• Encapsulat de protecció. La trajectòria dels feixos de làser ha d’estar totalment 
confinada. Cal instal·lar un interruptor automàtic per tal d’impedir el funcionament del 
làser quan la capsa de protecció s’obri o es tregui. 

• Etiquetes d’advertència. Tots els làsers han de portar etiquetes d’advertències, que 
es col·locaran a l’encapsulat de manera que sigui fàcilment visible des de la cabina 
de l’avió. 

• Llum d’alerta. Un llum vermell d’alerta contínua s’hauria d’activar automàticament 
cada vegada que el làser estigui en ús. 

 

 

 

 

 

Alguns làsers, utilitzen líquid en el sistema de refrigeració. Cal complir les especificacions de 
l’apartat 5.2 líquids. 

6.1.2. Líquids 

En condicions de microgravetat, el moviment del líquid flotant, no és controlable. Els líquids 
es difondrien  per la cabina i podria fer malbé altres dispositius elèctrics, passar pels aparells 
d’aire condicionat...  per tant existeix un risc associat a l’ús de qualsevol líquid (tòxic o no). 

Per experiments que utilitzin líquid s’aplicaran les següents regles: 

• Doble contenció: Per tots els líquids, s’haurà d’incloure una doble contenció, amb 
l’excepció de volums d’aigua de menys de mig litre. La setmana anterior al vol es 

Taula 1.7

Figura 1.19 Llums d’alerta
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prepararà l’experiment a l’àrea de treball de NOVESPACE, i es realitzaran les proves 
d’impermeabilitat de la contenció secundària. Aquesta prova consistirà en omplir la 
contenció secundària amb aigua, comprovant l’ impermeabilitat  al revés. 

• En cas de despressorització  de la cabina (és a dir, pressió de la cabina = pressió 
atmosfèrica a nivell del vol), el contingut del líquid ha de ser capaç de suportar la 
diferència de pressió entre l’interior de la cèl·lula de prova  i la pressió a la cabina (al 
voltant de 300mb en cas de baixa pressió). 

• Full de Dades de Seguretat dels Materials (MSDS): Per tots els líquids diferents de 
l’aigua, cal enviar un formulari de MSDS del proveïdor del líquid a NOVESPACE. 

• Caixa de guants: Pels experiments on es necessita accés a l’interior des de l’exterior 
durant les fases de microgravetat, s’aconsella dissenyar una caixa de guants. 

• Consells per la construcció: Dos cercles (de 150mm de diàmetre) s’han de tallar a 
l’exterior del recipient contenidor. Després, dos guants  s’adjunten al voltant del 
cercle i per dins de la caixa. En cas de despresorització de la cabina, els guants 
estaran actuant com a dipòsit d’expansió limitant la pressió diferencial. 

6.1.3. Fums 

Les principals preocupacions estan relacionades amb el fum de gasos tòxics i la reducció de 
la visibilitat en cas de que es propagués el fum a través de la cabina. Per tant, els 
experiments amb generació de fum, haurien de limitar-lo dins d’una contenció impermeable. 

Els experimentadors han d’enviar a  NOVESPACE el full MSDS dels productes utilitzats per 
crear el fum. Sobre la base d’aquest document, es podria sol·licitar una doble contenció. 

6.1.4. Sistemes de pressió 

El principal risc associat amb l’ús de recipients a pressió és l’explosió del contingut i el 
conseqüent alliberament de gasos i fluids a l’interior de la cabina. Tots els recipients a 
pressió i els sistemes de pressió, han de ser certificats com segueix: 

• Qualsevol individuo o component ha de suportar una pressió 1,5 vegades la pressió 
de treball màxima admissible (PSMA) certificada pel laboratori. Un segell d’un 
organisme d’inspecció ha de validar el certificat de prova de pressió. 

• La prova de validació de pressió ha de ser certificada per experts i proporcionada a 
NOVESPACE. Els tests de certificació són vàlids només 5 anys.  La prova i la data 
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de validació, es verificaran durant la setmana de preparació de l’experiment de la 
campanya del vol parabòlic. 

• Dispositius de reducció de pressió. Amb excepció de cilindres de gas, qualsevol 
sistema de pressió que contingui productes perillosos (inflamables, explosius, tòxics 
i/o corrosius), ha de ser adequadament equipat amb un dispositiu de reducció de 
pressió. En cas d’excés de pressió del sistema, els productes perillosos s’han 
d’alliberar d’aquesta pressió amb dispositius d’alleugeriment de pressió, ja sigui al 
mar o amb un sistema de ventilació d’alleugeriment de pressió del tanc. 

• Aquest disseny ha de ser revisat i aprovat per CEV i NOVESPACE. Cal destacar 
que, depenent de la configuració, en funció a la PSMA o en una major pressió (per 
exemple 1,1 vegades la PSMA) els dispositius d’alleugeriment es podrien utilitzar en 
per evitar la sobre-presorització. 

• Vàlvules de no retorn. Pels sistemes de pressió que continguin substàncies 
inflamables, explosius, tòxics i /o fluids corrosius, qualsevol connexió amb el bucle 
d’aire ha d’estar equipada amb una vàlvula de no retorn per tal d’impedir qualsevol 
retorn (fuites de fluid a l’aire), en cas que fallessin. Per aquest sistema de pressió, els 
reguladors han de ser compatibles amb el fluid utilitzat i cal evitar qualsevol pèrdua. 
De mode general, es recomana l’ús de vàlvules de no retorn en qualsevol circuit amb 
fluid. 

• Cilindres de gas La vàlvula d’alleugeriment de pressió (control de sortides de 
l’ampolla de gas) ha de ser fàcilment accessible pels experimentadors i per la 
tripulació de seguretat del vol. A més a més, el cilindre de manòmetre (a la sortida de 
l’ampolla) ha d’indicar un mínim de 1,5 vegades la pressió nominal de la gama. 

• Sistemes de canonades. Qualsevol canonada flexible de la prova, hauria d’estar 
vinculada a l’experiment  per tal de no ferir a ningú en cas que les canonades de 
fixació quedés lliure. 

6.1.5. Experiment en lliure flotació 

El disseny d’un experiment de lliure flotació ha de tenir en compte els riscos associat a 
aquesta configuració (experimentadors ferits per paquets que floten lliurement, danys als 
paquets de proves...) 

NOTA: Les maniobres del propi vol parabòlic, poden induir algunes variacions a nivell de 
gravetat durant la paràbola. Aquesta acceleració residual, pot fer moure els paquets de 
flotació cap a les parets, el sostre o el terra de l’avió. Per tal de maximitzar el temps de lliure 
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flotació, el paquet de prova ha de ser el més compacte possible. Hi ha dos tipus 
d’experiments en flotació lliure: 

6.1.5.1. Lliure flotació de paquets a la cabina 

El pes màxim permès és de 15kg. Tot i això és recomanable que el paquets fossin inferior a 
5kg. Qualsevol paquet en flotació lliure ha de tenir un element (corretja) que el connecti amb 
el terra i en controli el moviment. Generalment, la flotació lliure està connectada a terra per 
una unitat d’adquisició de dades mitjançant cables. Aquests calbes no s’han d’utilitzar per 
restringir el moviment de la unitat de flotació. Es recomana que es reforcin els cables per tal 
d’evitar una desconnexió inadvertida. 

La unitat ha d’estar protegida amb espuma, per tal d’evitar de fer mal a un experimentador. 
Durant l’enlairament i l’aterratge, el paquet de lliure flotació s’ha de fixar amb corretges que 
siguin capaces de resistir el xoc tal i com es defineix a la secció 2.2.1 

La flotació lliure requereix normalment d’un equip addicional de tripulació de seguretat , i per 
tant tindrà un cost addicional que s’afegirà a la quota de l’experiment que el necessiti.  

6.1.5.2. Lliure flotació dins una gàbia protectora 

Aquesta configuració, es preveu una lliure flotació de l’experiment dins d’una gàbia. Per tal 
de protegir la gàbia, la cèl·lula que ha de tenir lliure flotació, es fermarà durant l’enlairament i 
l’aterratge. 

En totes les configuracions de prova, la flotació lliure de paquets i qualsevol manipulació 
d’ajuda, ha de ser capaç de suportar les dues fases de 1,8g al començament (inici d’etapa) i 
al final (final d’etapa) de cada paràbola. A la maniobra de sortida de paràbola, la cèl·lula de 
prova ha de suportar un xoc provocada per la seva caiguda al terra (que equival a una 
caiguda des de 4m en 1g). 

6.1.6. Materials perillosos 

En la mesura del possible, s’ha d’evitar l’ús de materials perillosos, influïdes les d’altes 
pressions, materials tòxics, corrosius, explosius i/o materials inflamables. Si aquests 
materials són necessaris per l’experiment, caldrà fer-ne un bon ús i estar continguts. Caldrà 
presentar un anàlisis de riscs, incloent una llista de tots els productes de l’experiment que 
s’utilitzaran i els fulls de Dates de Seguretat de Materials. L’anàlisi de riscs ha de tenir en 
compte qualsevol possible risc i el control relacionat amb el mètode. 

S’ha de tenir en compte que l’ús d’aquests materials,  poden necessitat l’ús de purgues en el 
vol (utilitzar el sistema de sortida de fums per la borda). 
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6.1.7. Sortida de fums per la borda 

Regles per l’ús dels aparells de ventilació. 

• Només es poden usar líquids o gasos no corrosius en el sistema de sortida. 

o Els productes que es llancin han de ser no inflamables o la concentració del 
producte inflamable ha de ser tal que la ignició ha de ser estrictament 
impossible. 

o La temperatura d’abocament ha de ser inferior a 708ºC i una pressió inferior 
a 1bar. 

• Requisits per poder utilitzar el sistema de ventilació 

o Cal que l’equip tingui una línia d’abocament. Els ports de sortida de fums que 
han d’anar amb la connexió per la borda, els ha de proporcionar el propi 
equip d’experimentadors.  Han de ser Pneurop 6606/1981 i DIN 28403 amb 
un diàmetre corresponent a DN 25  ISO-KF o DN 32 ISO-KF 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Experiments amb canonades. La canonada ha de tenir una longitud mínima de 10m. 
El seu material ha de ser compatible amb la sortida de fums del producte. Els tubs 
metàl·lics es sol·liciten amb una càmera de combustió. 

 

Taula 1.9 Requisits pel sistema de ventlaicó 
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6.1.8. Temperatura de contacte del hardware 

Les parts calentes o fredes no han d’estar exposades a la cabina per tal d’evitar fer mal a un 
experimentador. La temperatura de qualsevol superfície potencialment exposada al contacte 
ha de mantenir-se entre -2 i 40ºC 

6.1.9. Nivells de soroll 

NOVESPACE ha de ser informat de qualsevol soroll que pugui provocar l’equip 

6.1.10. Càmera de combustió 

Si per l’experiment cal una càmera de combustió, cal tenir en compte cuidadosament els 
següents punts a l’hora de dissenyar l’experiment: 

• Temperatura de contacte de la càmera (consultar la secció 5.7) 

• Productes llençats a través del sistema de ventilació (consultar la secció 1.9) 

• Força de l’estructura de la càmera de pressió (veure la secció 5.4 pressió) 

• Procediment d’emergència en cas de qualsevol problema 

La majoria d’aquests punts ja s’han abordat a les seccions anteriors. Aquesta secció 
presenta recomanacions específiques per l’ús d’una càmera de combustió. 

La temperatura a la sortida de la càmera i la pressió a l’interior d’aquesta, han de ser 
monitoritzades cuidadosament. Aquests dos paràmetres i els seus límits de màxim 
funcionament han de ser clarament visibles per a la seguretat de la tripulació de vol. 

En cas d’una sobrepressió a la càmera de combustió, els següents elements són necessaris 
a la connexió de sortida de fums: 

• Una vàlvula de sobrepressió calibrada a la PSMA (veure la secció 5.4 pressió) 

• Una vàlvula de regulació automàtica de pressió, si la pressió a l’interior de la càmera 
de combustió ha de ser regulada. 

• Una vàlvula manual de pressió. De fàcil accés per a la tripulació d’experimentadors i 
la de seguretat. 

6.1.11. Bombes 

Es recomana fortament, l’ús de bombes en sec (sense oli, bombes de membrana....) 

Figura 1.20 Equip experimental per les connexions pneumàtiques
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Les bombes lubricades, estan provistes d’una vista externa per mesurar el nivell d’oli. Una 
doble contenció no serà necessària per una bomba sempre que els experimentadors hagin 
comprovat que no hi hagi esquerdes. 

6.1.12. Ordinadors 

Els ordinadors (tant els portàtils com els d’escriptori), funcionen correctament durant el vol, 
fins i tot durant les fases d’hipergravetat. Aquí es presenta una llista no exhaustiva, sinó a tall 
d’exemple, d’alguns problemes coneguts amb ordinadors: 

• Dispositius de detecció de gravetat. Recentment, es va produir un problema amb 
una unitat de disc dur d’un ordinador de mà. Tenia un sistema de protecció (que ara 
porten alguns ordinadors) que provocava que l’ordinador s’apagués durant les fases 
de microgravetat. S’aconsella als investigadors treballar amb ordinadors d’escriptori 
o portàtils estàndard (sense el sensor de detecció de gravetat). 

• Estalvi / descàrrega de dades a l’ordinador després de l’última paràbola. Els 
experimentadors han de tenir en compte que el temps assignat entre la última 
paràbola i l’aterratge (per exemple, per fer la descàrrega de dades d’una càmera 
d’alta velocitat a un ordinador) és d’uns 15 minuts. 

7. Operacions al terreny 

7.1.1. Equips d’entrega 

Els experimentadors hauran de disposar de tot allò necessari per enviar els seus equips a 
NOVESPACE i per fer la instal·lació a terra. Es recomana que els experimentadors estiguin 
presents a l’entrega a les instal·lacions de NOVESPACE. NOVESPACE no respon a cap 
acord de transport marítim 

 

7.1.2. Instal·lacions a terra de NOVESPACE 

Hi ha una zona de treball habilitada per reunir els experiments dins de les instal·lacions de 
terra de NOVESPACE. Cada equip de treball tindrà un banc a l’àrea de treball amb 220VAC 
d’energia elèctrica amb preses disponible d’estàndard francès tipus E, però no hi ha la presa 
de 28VDC. 

Quan cap experimentador està amb l’equip, s’ha d’apagar totalment.  L’equip ha de venir 
amb les seves pròpies eines, ja que a la instal·lació de terra no n’hi ha de disponibles. 
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Un petit laboratori (2x2m) també està disponible per investigadors de biologia. Conté un 
banc de treball amb aigua calenta i freda.  

No es disposa de  mitjans per mantenir el material biològic a baixa temperatura, i per tant els 
investigadors han de portar el seu propi equip de refrigeració. No es disposa de nitrogen 
líquid, bioreactor o qualsevol altre producte disponible en algun altre laboratori. 

7.1.3. Preparació de l’experiment 

Aquí es presenta un llistat no exhaustiu dels acabats necessaris per tenir apunt un 
experiment abans de pujar la càrrega a l’avió. 

• Embuatar totes les cantonades i voreres filoses que es pugui tenir accés des del vol. 
Als extrems de la base també cal posar-hi espuma. Per aquesta protecció, és 
adequada les canonades d’espuma d’aïllament (que s’utilitzen per aïllar les 
canonades d’aigua calenta), ja que resisteix altes temperatures. 

• Els tubs de raigs catòdics de visualització han d’estar protegits amb plaques de 
Lexan. 

• Tots els equips s’han de netejar a fons abans de carregar-lo a l’A300 ZERO-G, 
especialment els perfils de l’estructura de muntatge. Per la neteja, JOVESPACE 
proporciona una aspiradora i un compressor d’aire. En microgravetat, les petites 
partícules (brutícia, encenalls, estelles) passarien a estar en suspensió a l’aire i 
suposen un perill per la salut (ulls, inhalació, ingestió...)  

7.1.4. Càrrega dels avions 

El transport dels experiment de l’àrea de treball a l’avió estarà fet per especialistes, però la 
presència dels experimentadors és obligatòria. Per càrregues pesades, caldrà haver 
instal·lat nanses o llantes que facilitin el manejament de la càrrega. 

• Treball a bord de l’avió 

• Per treballar a bord de la nau, s’han de complir les següents normes: 

• Tot l’equip s’apaga quan queda sense vigilància. Per tant caldrà la presència d’un 
experimentador familiaritzat amb el procés de tancament . 

• Queden totalment prohibides les activitat que generin pols. 

L’alimentació no està permesa a bord de l’avió durant les operacions de pre-vol. 
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7.1.4.1. Font d’alimentació al terra 

Una vegada que els experiments s’hagin carregat i instal·lat a l’interior de l’avió, els 
experimentadors  podran subministrar energia ja sigui des d’aparells de distribució d’energia 
d’un grup especial o a partir d’un panell de distribució d’energia que es connectaria a una 
unitat d’energia terrestre (GPU). Per la font d’alimentació s’aplica el següent calendari: 

 Setmana de preparació Setmana de vol 

 
Dimarts, 

dimecres, 
dijous 

divendres dilluns 

Dia del 
vol: 

abans del 
vol 

Dia del 
vol: 

després 
del vol 

Font d’alimentació 
GPU 

X  X  X 

Font d’alimentació 
de l’avió 

 X  X  

 

7.1.4.2. Regles per l’ús de la font d’alimentació GPU: 

L’accés al panell de distribució d’energia GPU està disponible a la part del davant del costat 
esquerra de la zona de proves. 

NOVESPACE proporciona calbes d’extensió per connectar els experiments al panell de 
distribució d’energia. Una vegada els experimentadors han tancat el seu experiment, cal 
retornar el cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1.10 Disponibilitat de fonts d’alimentació 
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B. Pressupost 

A l’estudi del pressupost s’ha inclòs el desenvolupament del disseny de tot el sistema i la 
fabricació i muntatge del primer prototip de la unitat d’experimentació. Es divideix en: 

• Cost dels components de sèrie  

• Cost dels components de disseny 

• Cost d’enginyeria 

B.1. Cost dels components de sèrie  

Formen part d’aquest apartat, els elements que s’han comprat a través d’empreses 
distribuïdores. A la vegada, s’han subdividit en: 

• Accionaments 

• Components mèdics 

• Elements estructurals 

• Fixacions 

• Sensors 

Es presenta la recopilació de tots aquests components seriats. Ja s’ha inclòs l’impost sobre 
el valor afegit en el preu de cada component. 

B.1.1. Accionaments 

Els dos accionaments principals són l’actuador lineal i el motor reductor que tenen un cost de 
(Taula B.1):  

Element Descripció 
Preu unitari 

(€/unitat) 
Quantitat Cost (€)

     

Actuador lineal 

Actuador lineal serie mini tipo 
"S12-17A08-06" 
Carrera=150M amb 
potenciometro 

226,20 1 226,20 

Motor reductor K5 28.41 24Vcc i=300:1 18rpm 37,60 2 75,20 
  
Subtotal dels elements d’accionament 301,4 

Taula B.1 Cost dels elements d’accionament
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B.1.2. Components mèdics 

Per al funcionament de la unitat d’experimentació calen els elements de la Taula B.2: 

Element Descripció 
Preu 

unitari 
(€/unitat) 

Quantitat 
Cost 
(€) 

     
Xeringa BD 3ml luer-lock (Ref. 0,05  1  0,05 

Xeringa BD 10ml luer-lock (Ref.f:309604 0,07  1  0,07 

Xeringa BD 60ml luer-lock (Ref. 309653) 0,15  1  0,15 

vàlvula BDClau de tres vies Ref. 394600 0,2  2  0,4 

Tub BD Luer-look  Ref. 397251 0,15  4  0,6 

Portafiltres Vidra-foc Portafiltre Ref. 0,5  1  0,5 

  
Subtotal dels components mèdics 1,77 

 

B.1.3. Elements estructurals 

En aquest apartat s’exposa el cost de la matèria primera de l’estructura (Taula B.3), però 
caldrà afegir el cost del mecanitzat per acabar tenint la l’estructura projectada. També 
s’inclouen els elements de subjecció que han de permetre muntar l’estructura 

Element Descripció 
Preu unitari 

(€/unitat) 
Quantitat Cost (€) 

     
Perfil alumini ITEM 35x35 barra 1m 10 1 10 
Placa alumini 10mm de gruix  5 1 5 

Cargol  Cap de martell M16x15 0,12 4 0,48 
Cargol M6x20 DIN 912 0,08 4 0,32 

Volandera Plana M6 ISO 7089 0,08 8 0,64 
Tapes Nylon per perfil 35x35 0,20 4 0,8 

Femella Hexagonal M16 ISO 4032 0,08 8 0,64 
Esquadra Opac connection Angle 30 0,2 4 0,8 

  
Subtotal dels elements estructurals 30,68 

 

Taula B.2 Cost dels components mèdics

Taula B.3 Cost dels elements estructurals
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B.1.4. Dispositius elèctrics 

A la Taula B.4, s’agrupen tant els sensors i calefactors perquè formen part de la regulació de 
temperatura de l’quip. Els sensors usats són de TC Medida y Control. També s’inclou el preu 
del PLC. 

Element Descripció 
Preu unitari 

(€/unitat) 
Quantitat Cost (€) 

     
Termoparell 

tipus K 
Làmina adhesiva. Fils sòlids 
de 2x0.2mm,  

8,10 2 16,2 

Resistència 
calefactora 

205watss, diàmetre 30mm, 
amplada 40mm,  

30,7 1 30,7 

Pt100 
classe B, 3 fils baina d’acer 
inoxidable 3x40mm,  

60,80 1 60,80 

Convertidor 
Convertidor per capçal entrada 
Pt100 a sortida 4...20mA,  

33,25 1 33,25 

PLC Modico M-349 1100 1 1100 
  
Subtotal dels elements estructurals 1240,95 

 

B.1.5. Fixacions 

Com a elements de fixació s’han considerat tots els cargols, femelles, volanderes i utilitzats. 
Els preus es troben a la Taula B.5 

Element Descripció Preu unitari 
(€/unitat) Quantitat Cost (€)

     
Cargol M2x6 DIN 912 0,08 4 0,32 
Cargol M4x20 DIN 7992 0,08 10 0,8 
Cargol M3x6 DIN 912 0,08 6 0,48 
Cargol M3x10 DIN 912 0,08 4 0,32 
Cargol M5x20 DIN 7991 0,08 3 0,24 

Volandera plana M16 ISO 7089 0,08 5 0,4 
Volandera plana M4 ISO 7089 0,08 8 0,64 
Volandera plana M5 ISO 7089 0,08 2 0,16 

Junta tòrica Eguias 13x1 1 0,107 0,107 
Junta tòrica Eguias 25x1 2 0,2 0,4 

Espàrrec M6 x 30 0,3 2 0,6 
Ressort de 
compressió VENEL C.080.100.0160.A 0,02 1 0,02 

Ressort de 
compressió VENEL C.110.100.0200.A 0,02 1 0,02 

Taula B.4 Cost dels elements estructurals
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Femella hexagonal  M4 ISO 4032 0,08 8 0,64 
Femella hexagonal M5 ISO 4032 0,08 2 0,16 
Femella hexagonal M6 ISO 4032 0,08 4 0,32 

  
Subtotal dels elements estructurals 5,627 

 

B.1.6. Cost dels recipients 

Es compraran dos recipients on després caldrà mecanitzar alguns forats: 

Element Descripció 
Preu unitari 

(€/unitat) 
Quantitat 

Cost 
(€) 

     
Caixa 

isotèrmica 
ISOBOX UT50-1 

15  1  15 

Caixa per 
residus 

Todo contenedores 20.C10 10l 
18  1  18 

  
Subtotal dels recipients 33 

 

B.1.7. Cost total dels components de sèrie 

Segons els valors dels apartats anteriors i afegint a més a més, una partida per als càrrecs 
en transport per a l’enviament dels components s’obté la Taula B.7: 

Element Cost (€) 
  

Accionaments 301,4 
Components mèdics 1,77 
Elements estructurals 30,68 
Dispositius elèctrics 1240,95 

Fixacions 5,627 
Recipients 33 
Sensors 140,95 

Transport 150 
  

Cost total dels components de sèrie 1904,38 

Taula B.5 Cost dels elements estructurals

Taula B.7 Cost dels components de sèrie

Taula B.6 Cost dels recipients
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B.2. Cost dels components de disseny 

A continuació es detallen aquells components que per les seves característiques s’han de 
dissenyar i fabricar expressament pel sistema, o bé es poden comprar directament però 
requereixen certes operacions de mecanitzat posterior.  

La majoria de les peces han estat elaborades a partir de processos de mecanització, 
majoritàriament per arrencament de material, ja sigui amb torn, fresa i centre de mecanitzat.  

Per definir el cost d’aquests components s’haurà de tenir en compte el cost del material 
necessari per la fabricació de les peces i el cost del procés de fabricació que s’utilitza. La 
repercussió del preu de d’utillatge i del cost de preparació de la màquina, al ser un model 
prototip no s’ha pogut dividir entre una quantitat seriada, i això ha fet encarir-ne el producte. 

Així doncs el preu de fabricació d’una peça serà: 

Cost fabricació = cost material + cost mecanitzat + cost preparació + cost utillatge (Eq. B.1)  

 

B.2.1. Conjunt estanc 

Del conjunt on es produeix la reacció cal fabricar els elements de la Taula B.8. 

Denominació 
Preu unitari 

(€/unitat) 
Quantitat Cost (€) 

    
Funda 160,9 1 160,9 

Cilindre interior 197 1 197 
Tapa 100,15 1 100,15 

Caixa de reacció 80,35 1 80,35 
    

Subtotal dels elements estructurals 538,4 

 

 

 

Taula B.8 Cost del conjunt estanc
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B.2.2. Unions 

Per unir els elements estructurals i els components principals calen els elements de la Taula 
B.9 

Denominació Preu unitari (€/unitat) Quantitat Cost (€) 
    

Palometa 124,4 2 228,8 
Suport actuador 1 63,2 1 63,2 
Suport actuador 2 85,3 1 85,3 
Suport actuador 2 85,3 1 85,3 
Mecanització de 

l’alumini 
70,2 1 70,2 

    
Subtotal dels elements d’unió 532,8 

 

B.2.3. Cost dels components de disseny 

La suma del valor dels elements de disseny queda resumit a la Taula B.10. 
Element Cost (€)

  
Conjunt estanc 538,4 

unions 532,8 
  

Cost total dels components de disseny 1071,2 

 

B.3. Cost d’enginyeria 

Dins de costos d’enginyeria es contempla els recursos humans i els recursos materials 
necessaris per realitzar el prototip de la unitat experimental del sistema. 

B.3.1. Cost de recursos humans d’enginyeria  

Els recursos humans inclouen tot el treball propi d’estudi, disseny, càlculs, elaboració de 
plànols i també el muntatge i la posada en marxa del prototip.  

Taula B.9 Cost dels elements d’unió

Taula B.10 Cost dels components de disseny
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Les hores de disseny han estat dividides per etapes o fases del  projecte. Val a dir, que 
també s’ha fet una distinció en quan al tipus de tècnic que ha col·laborat en el projecte, així 
doncs, s’han comptabilitzat les hores de tècnic júnior  a 8 €, les de tècnic sènior (persona 
amb majors coneixements i experiència) a 50 € i les de muntador a 25€ tal i com indica la 
Taula B.11 

Concepte Professional 
Temps 

(h) 
Cost (€) 

    
Estudi 
preliminar 

Tècnic Júnior 30 240 
Tècnic Sènior 8 400 

Concepció, 
disseny i càlculs 

Tècnic Júnior 175 1400 
Tècnic Sènior 20 1000 

Elaboració de 
plànols 

Tècnic Júnior 40 400 
Tècnic Sènior 4 200 

Preparació de 
documentació 

Tècnic Júnior 100 800 
Tècnic Sènior 10 500 

Muntatge, 
posada en 
marxa i 
verificació 

Muntador 20 500 
Tècnic Júnior 40 320 

Tècnic Sènior 10 500 

    
Subtotal cost de recursos humans 6280 

 

B.3.2. Cost de recursos materials d’enginyeria  

Els recursos materials inclouen conceptes com llicències de software, material d’oficina, o bé 
despeses com desplaçaments, electricitat (Taula B.12):  

Concepte Cost 
  
Llicència de software 400 
Material d’oficina, enquadernacions, documentació... 100 
Desplaçaments, electricitat, manteniment d’equips 150 
  
Subtotal de recursos materials d’enginyeria 650 

Taula B.11 Cost dels recursos humans

Taula B.12 Cost de recursos materials d’enginyeria 
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B.3.3. Cost total d’enginyeria 

La Taula B.13 engloba els dos apartats anteriors: 
Element Cost (€)

  
Recursos humans 6280 
Recursos materials 650 

  
Cost total d’enginyeria 6930 

 

B.4. Cost total 

Sumant les partides analitzades en els anteriors apartats es pot obtenir el cost total del 
producte (Taula B.14). Val a dir, que aquesta és una innovació, que ha requerit molt de 
temps per el seu disseny i per tant, un cost elevat d’enginyeria.  

Un altre factor que cal considerar, és que es preveu dur a terme la fabricació del prototip, i  
per tant el disseny i selecció de mètode de fabricació han estat escollits tenint en compte que 
era una sèrie zero. En canvi si s’hagués tractat d’un sèrie més llarga s’haguessin pogut 
seleccionar altres processos de fabricació, repartint costos entre la producció essent la 
repercussió per unitat menor. 

Partida Cost (€) 
  

Components de sèrie  1904,38 
Components de disseny 1071,2 

Cost d’enginyeria 6930 
  

Cost total  9872,58 

 

Taula B.13 Cost d’enginyeria

Taula B.14 Cost de la primera unitat d’experimentació
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Si s’analitza la distribució dels costos (Figura B.1) es té: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest pressupost ha estat realitzat amb els preus per producció zero i les quantitats per a 
una única unitat d’experimentació. Tenint en compte els pressupostos demants per a la 
fabricació de vuit unitats d’experimentació, es pot calcular el cost del dispositiu final. Es fa 
sabent que ara el cost d’enginyeria no creixarà proporcionalment al cost dels components de 
sèrie ni de disseny. En alguns casos, a més, per la compra de més d’una unitat de 
components de sèrie es rebaixa el preu unitari. 

Per això s’acaba extrapolant: 

 
Partida Cost (€) 

  
Components de sèrie 5500 

Components de disseny 3500 
Cost d’enginyeria 8000 

  
Cost total  17000 

 

 

 

 

Figura B.15 Estimació de cost del sistema final

Figura B.1 Distribució percentual de costos
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C. Catàlegs 

Tot seguit s’exposen les característiques tècniques dels productes que cal adquirir. S’han 
ordenat segons els subconjunts ja explicats a la memòria, però només s’exposa el material 
de compra. 

C.1. Conjunt de reacció:  

a. Calefactor 

b. Clau de tres vies 

c. Tubs per conduir el líquid, tan en aquest com en altres subconjunts 

d. Xeringa de reacció 
 

C.2. Contenidors de líquid 

a. Dipòsit d’ATP 

b. Dipòsit de congelant 

c. Contenidor isotèrmic 
 

C.3. Actuadors 

a. De gir 

b. Lineal 
 

C.4. Escapament 

a. Portafiltre 

C.5. Sensors de temperatura 

a. Pt100 

b. Termoparell tipus k en forma de lamina adhesiva 

C.6. Sensors de proximitat 

C.7. Sistema de control 

a. PLC M-340 Modicon (Schneider) 

 



Pág. 58  Annexes 

 Rosa Pàmies Vilà 

Conjunt de reacció 

a) Calefactor TC direct. Ref. 924-414 
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b) Clau de tres vies: BD connecta plus 
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c) Tubs de conducció: 
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d) Xeringa de reacció 3ml BD Ref. 309585 
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Contenidor de líquids 

a) Dipòsit d’ATP. Xeringa BD 10ml Ref:309604 
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b) Dipòsit de congelant: Xeringa BD 60ml 309653 
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c) Contenidor isotèrmic Isobox Ref. UT50-1 
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Actuadors 

a) De gir  

El motor de c.c 28.41 (Kelvin) 
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El reductor: 
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b) Lineal (Thomson) 
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Escapament 

a) Portafiltre  de policarbonat PF 25P12 
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Sensors de temperatura 

a) Pt100 

b) 
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b) Termoparell tipus k  
en forma de lamina adhesiva 
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Sensors de proximitat 

a) Inductiu. Sick, ref. IM 04 
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Sistema de control 

a) PLC M-340 Modicon 

Rack 6 posicions MBX XBP 0600 
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Mòdul 16 entrades i 16 sortides digitals BMX DDM 3202K 
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Mòdul de 4 entrades de temperatura BMX ART 0414 
 i connector d’alta densitat BMX FCW 303 

 

Font d’alimentació BMXCPS20000 
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USB-Modbus BMXP 34 10000 
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Sistema de potència 

a) Font d’alimentació Schneider ABL 8FEQ 24060 
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D. Plànols 
Seguidament es presenten els plànols que regeixen el sistema i concretament la unitat 
d’experimentació. 

D.1. Plànols de conjunt 

La nomenclatura de cada plànol és: 
 
Descripció 

 
Referència 

Plànol general del sistema CT SCT VT 
Plànol general de la unitat d’experimentació C01 VT 
Vista explosionada de la unitat d’experimentació C01 SC01 VT 
Vista explosionada del subconjunt de reacció C01 SC01 V01 
Vista explosionada del subconjunt d’escapament C01 SC02 V02 
Vista explosionada del subconjunt dipòsit de líquids C01 SC03 V03 
Vista explosioanada del subconjunt desplaçaments lineals C02 SC04 V04 
Vista explosioanada del subconjunt estructura C02 SC05 V05 

D.2. Subconjunts 

A l’igual que en la memòria, s’han estructurat els plànols per conjunts: 

D.1.1. Subconjunt  de reacció 

S’hi inclouen tots els elements físics estàtics necessaris que formen la caixa on es produeix 
la reacció. En els plànols també estan referenciats els components de sèrie que cal utilitzar.  
 
Descripció 

 
Referència 

Subjecció Camisa de xeringa C01 SC 01 D01 
Interfície entre subjecció de xeringa i caixa de reacció C01 SC 01 D02 
Anclatges motor C01 SC 01 D03 
Interfície clau de tres vies i motor C01 SC 01 D04 
Cilindre de reacció: Tub amb aletes C01 SC 01 D05 
Cilindre de reacció: Funda C01 SC 01 D06 
Cilindre de reacció: Tapa C01 SC 01 D07 
Vista explosionada de la unitat d’experimentació C01 SC01 VT 
Vista explosionada del subconjunt de reacció C01 SC01 V01 
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Caixa de reacció: tapa CT SC01 V20 
Tapa caixa de reacció: cara frontal CT SC01 D21 
Tapa caixa de reacció: cara superior CT SC01 D22 
Caixa de reacció: base CT SC01 V30 
Base caixa de reacció: cara frontal CT SC01 D31 
Base caixa de reacció: lateral dret CT SC01 D33 
Base caixa de reacció: cara posterior CT SC01 D34 
Base caixa de reacció: lateral esquerra CT SC01 D34 

D.1.2. Subconjunt d’escapament 

Aquest apartat engloba els elements necessaris per direccionar els líquids un cop la reacció 
ja s’ha produït. 
 
Descripció 

 
Referència 

Subjecció portafiltres C01 SC02 D01 
Caixa contenidora de residus C01 SC02 D02 

D.1.3. Subconjunt de dipòsit de líquids 

La caixa isotèrmica és un element de compra (marca ISOBOX), però cal mecanitzar-hi dos 
forats tal i com indica aquest plànol 
 
Descripció 

 
Referència 

Caixa isotèrmica C01 SC03 D01 

D.1.4. Subconjunt desplaçaments lineals 

El desplaçament és produït per un actuador lineal, però cal resoldre la subjecció d’aquest 
amb l’estructura i les peces per interaccionar amb els altres subconjunts: 
 
Descripció 

 
Referència 

Subjecció èmbol de xeringa C01 SC04 D01 
Connexió èmbol-xeringa i actuador lineal C01 SC04 D02 
Suport 1 Actuador lineal C01 SC04 D03 
Anclatge Actuador lineal C01 SC04 D04 
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D.1.5. Subconjunt estructura 

Finalment es recullen els plànols de l’estructura, de la placa de suport i els perfils d’aluminis 
que garanteixen el posicionament entre els altres elements 
 
Descripció 

 
Referència 

Placa suport C01 SC05 D01 
Perfils d’alumini C01 SC05 D02 

 


