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RESUM DEL PROJECTE  

 

Quan es parla de la industria minera, el primer que et passa pel cap son les grans 

explotacions mineres i la gran maquinaria que s’utilitza però, a part d’aquestes hi han 

uns elements que son de vital importància perquè les mines funcionin sota les 

condicions optimes i puguin obtenir la màxima rendibilitat. En efecte, es tracta dels 

sistemes d’anàlisi mineral. Aquest projecte es centrarà en el disseny i la construcció d’un 

nou analitzador de mineral, anomenat analitzador UV. Fent servir programes informàtics 

de dibuix en 3d com ara el Solidworks, es crearà des de zero un analitzador que pugui 

donar la mida i el percentatge d’un cert mineral amb un temps de resposta ràpid.  Per a 

comprendre com funciona el dispositiu, s’incorpora la descripció de l’analitzador UV junt 

amb una descripció del seu funcionament. De la mateixa manera, s’incorpora el 

desenvolupament del prototipus on es veu el muntatge pas per pas. Per concloure, s’ha 

pogut comprovar que el disseny i la construcció han sigut correctes ja que amb l’ajuda 

del programa informàtic dissenyat per EDMA s’ha pogut obtenir la mida i el percentatge 

de diferents mostres de minerals, que era l’objectiu que tenia la creació d’aquest 

dispositiu. 
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ABSTRACT 

When you talk about the mining industry, the first thing that comes to your mind is the 

large mining operations and the large machinery that is used but apart from these, there 

are some elements that are vitally important in order to the mines work under the optimal 

conditions and obtain the maximum profitability. Indeed, it is about mineral analysis 

systems. This project will focus on the design and construction of a new mineral analyser, 

called the UV analyser. Using 3D drawing software such as Solidworks, the analyser will 

be created from scratch and will measure the size and percentage of a certain mineral 

with a fast response time. To understand how the device works, the description of the 

UV analyser is added together with a description of its operation. In the same way, the 

development of the prototype is incorporated where the assembly is seen step by step. 

To conclude, it has been found that design and construction have been correct with the 

help of the computer program designed by EDMA, the size and percentage of different 

samples of minerals have been obtained, which was the goal of the creation of this 

device. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objectiu 

El present projecte planteja com a objectiu principal el dissenyar, calcular els diferents 

elements i crear un dispositiu que analitzi diferents mostres del flux de la planta pilot del 

projecte Optimore i pugui determinar la mida i  el percentatge de material, per actuar 

sobre les diferents variables de la maquinaria de la planta pilot i així augmentar el 

rendiment i la rendibilitat d’aquesta.  

1.1.1. Objectius específics  

Concretament, a través d’aquest projecte es pretén presentar el disseny de la màquina 

analitzadora, juntament amb el desenvolupament del prototipus basat en la construcció 

de la mateixa.  

1.2. Motivació 

Una suma de factors m’han dut a escollir el tema desenvolupat en el present projecte. 

En primer lloc, la participació al projecte Optimore d’àmbit europeu com a becari m’ha 

permès dur a terme diferents tasques, entre les que destaca la construcció de 

l’analitzador UV. El fet de poder involucrar-m’hi al 100% aportant inclús visió pròpia al 

projecte, m’ha dut a voler plasmar en escrit el desenvolupament d’aquesta tasca 

concreta. El motiu de la creació d’aquest dispositiu atén a la necessitat de millorar els 

sistemes d’anàlisis de minerals presents fins ara.  

A nivell personal, poder dur a terme aquest projecte em permetrà aplicar els 

coneixements obtinguts al llargs del Grau en Enginyeria Industrial, d’especialitat en 

Mecànica, duent a terme concretament aptituds obtingudes a les assignatures de 

disseny de màquines, cinemàtica i dinàmica.  
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2. ANTECEDENTS 

2.1. Història de la Indústria Minera 

La indústria minera és una activitat econòmica del sector primari, la qual es basa en 

l’explotació i extracció de minerals que s’han anat acumulant durant el pas dels anys al 

sòl i subsol de la terra, en forma de jaciments minerals. La mina arqueològica més antiga 

de la que es té constància a és la Mina Ngwenya de Swazilàndia, país situat a la zona 

sud d’Àfrica. Acord amb les datacions obtingudes a través del carboni 14, la mina té 

aproximadament uns 43.000 anys. L’ús d’aquesta activitat al llarg dels segles permet 

veure l’estreta relació entre la mineria i el desenvolupament de la humanitat.  

La mineria és una de les activitats més antigues de la humanitat, tenint coneixement de 

la seva existència des de l’època de la prehistòria, en la que els primers homínids ja 

feien servir diversos minerals per a la confecció d’eines i armes. És sabut que utilitzaven 

pedres, ceràmiques i, més tard metalls, que es trobaven a la superfície terrestre. Un clar 

exemple d’aquest fet és el sílex, manipulat pels prehistòrics per la confecció de diferents 

eines.   

Al Paleolític es fabricaven les eines amb els materials que es trobaven sobre la 

superfície terrestre, però cada cop la demanda d’eines era més elevada, fet que 

dificultava la cerca de bons materials, el que va portar a la necessitat d’excavar sota 

terra.  És a l’era del Neolític quan la minera agafa més importància i apareixen les 

primeres grans explotacions.  Els minerals s’extreien mitjançant excavacions superficials 

al sòl, petits pous verticals amb petites cambres i galeries de poca profunditat que 

s’obrien radialment sobre la base del pou. 

L’edat dels metalls representa un avenç molt important, sent l’època en la que es 

comença a extreure el coure nadiu, podent-lo treballar a temperatures baixes obtenint 

així un millor i més versàtil material en comparació als minerals de pedres utilitzats fins 

aleshores.  Gràcies a les noves eines constituïdes a partir dels metalls, les mines podien 

arribar a 20 metres de profunditat i fins a 80 metres de llarg.  

A l’època dels antics egipcis, al voltant del 3000 aC, l’aliatge del coure amb l’estany 

donava millors propietats a les eines. A més, és aquesta gran civilització la que a part 

d’extreure minerals per confeccionar eines, també els utilitzen per ornamentacions i 

ceràmiques,  com amb la malaquita. Anys més tard, amb ambició per grans projectes 

de construcció, es comencen a explorar nous terrenys en busca de nous materials, com 
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turqueses, coure i or. Les excavacions dels antics egipcis eren de fins a 8 metres de 

profunditat; un cop trobat el nivell del mineral buscat, es començaven a excavar túnels, 

aprofitant millor els recursos, a l’hora que obtenint un major rendiment de la mina.   

Amb l’arribada de les civilitzacions grega i romana, la indústria minera va experimentar 

un destacat creixement. Durant aquest període una gran varietat de minerals i pedres 

precioses van ser extretes per a la construcció de temples, grans arquitectures i per 

assumptes bèl·lics, juntament amb l’arribada de les monedes de plata i or. Tot això va 

ser gràcies als avenços tecnològics d’ambdues civilitzacions, quedant de testimoni 

exemples com el cargol d’Arquímedes, el qual es feia servir per extreure l’aigua de les 

galeries de les mines, un dels problemes més greus amb els que es trobaven.  Aquest 

fet va permetre que les mines de l’època poguessin arribar fins als 100 metres de 

fondària.  

Per altre banda els romans van possibilitar l’explotació de diferents minerals a gran 

escala gràcies als nombrosos aqüeductes construïts, ja que els permetia traslladar  

l’aigua a cents de kilòmetres i fer-la servir per moltes més tasques, com el transport de 

maquinària simple, l’eliminació de sobrecarregues, o els processos de separació de 

roques. Per tant, és la civilització romana la introductòria de la mineria hidràulica.   

Al voltant del segle XIV la demanda d’armes, armadures, espases i diferent material 

bèl·lic, va fer que la mineria es centrés en l’extracció de coure, ferro i altres materials 

preciosos. Durant aquest període, s’utilitzava la pólvora enlloc de l’enginyeria hidràulica 

proporcionada pels romans, fer que permet una millora dels processos d’extracció en 

quan a rapidesa i efectivitat. En aquest cas, la mineria hidràulica s’utilitzava per aprofitar 

l’energia de l’aigua per moldre els materials, elevar-los a la a la superfície i ventilar les 

galeries mitjançant manxes. Les mines eren de cel obert, però amb una gran 

problemàtica d’inundacions degut a les profundes excavacions en busca de més 

minerals. Aquesta situació és la que va portar a la necessitat de bombes mecàniques o 

conduïdes per animals, les quals van permetre una major eficiència de la indústria 

minera.  

A mitjans del segle XIX i degut a la febre de l’or, la mineria va tenir una gran expansió, 

sobretot als Estats Units i a Austràlia (exportant un 40% de l’or mundial). Tot i que encara 

es treballava de forma manual i es seguia fent servir la pólvora per obrir les vetes de la 

roca, la incorporació del ferrocarril pren una gran importància a l’hora de transportar els 

minerals, ja fos amb vagons tibats per animals o amb locomotores de vapor. Aquest fet, 

representa un destacat avenç per la minera, a més de ser un moment clau en quan a 
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l’establiment d’una gran estructura ferroviària, precursora de l’actual, fent així més senzill 

i ràpid el transport dels minerals. 

Al segle XX, amb el desenvolupament de les estructures ferroviàries, l’avenç en 

tecnologia, nova maquinària industrial que facilitava el treball d’explotació de la mina i 

noves estructures de transports més eficients, la mineria va viure un gran creixement 

sobretot als Estats Units, Perú, Brasil, Xile i Sudàfrica.  

Entrant al segle XXI, la indústria minera ha seguit creixent gràcies a nova maquinària 

que s’ha anat desenvolupant, podent obtenir carregues més altes de treball amb un 

rendiment i una producció major. Les noves tecnologies també han contribuït al seu 

creixement, ja que faciliten las tasques d’administració, estudi i projecte de noves mines, 

millora d’elles o millora dels processos ja existents. En definitiva, la indústria minera, 

amb l’aplicació de l’enginyeria al llarg dels anys, s’ha pogut desenvolupar i arribar a ser 

una de les activitats econòmiques més importants de la humanitat. 

Actualment, estem en un moment en el que després de molts anys extraient minerals, 

les reserves de certs materials, comencen a escassejar. A aquest fet se li sumen la 

cerca de mines amb millors percentatges de material desitjat i l’obtenció del major 

rendiment possible de les mines que ja estan en funcionament, el que provoca un 

augment de la importància de tècniques analítiques elementals per determinar la 

composició de materials extrets. 

2.2. Sistemes d’anàlisi mineral 

A l’industria de la mineria, actualment es fan servir diferents sistemes per fer anàlisis 

elementals a mostres del flux de les plantes mineres. L'anàlisi elemental representa la 

determinació de quins elements i en quina quantitat estan a les mostres del material que 

s’està extraient. La quantitat dels elements presents s'expressa normalment en 

percentatge. Els dos sistemes analítics mes utilitzats per les plantes d’extracció minera 

son les XRF (fluorescència de raigs X) i la MLA (L'analitzador d'alliberament mineral). 
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2.2.1. La fluorescència de raigs X (XRF) 

La fluorescència de raigs X (XRF) és una tècnica 

analítica no destructiva consistent que s’utilitza 

per determinar la composició elemental dels 

materials. Combina una alta precisió i exactitud 

amb una preparació ràpida de les mostres. 

Proporciona informació qualitativa i quantitativa 

de la mostra.  

Els analitzadors XRF determinen la composició 

d'una mostra mitjançant la mesura de la 

radiografia fluorescent emesa d'una mostra 

quan és excitada per una font de raigs X. 

Cadascun dels elements presents en una 

mostra produeix un conjunt de raigs X 

fluorescents característics que són únics per a 

aquest element específic, per la qual cosa l'espectroscòpia XRF és una excel·lent 

tecnologia per a l'anàlisi qualitativa i quantitativa de la composició del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant, el seu gran inconvenient és que obliga a moldre el material fins que tota la 

mostra sigui d’una mida uniforme i per tant, ja no podem saber la mida de la partícula 

de l’element que estem analitzant. 

Figura 2: Espectroscòpia de diferents materials 

Figura 1: Esquema XRF 

Font: www.thermofisher.com 

Font: www.911metallurgist.com  
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2.2.2. L'analitzador d'alliberament mineral (MLA) 

L'analitzador d'alliberament mineral (MLA) és un sistema automatitzat d'anàlisi mineral, 

amb una tècnica analítica no destructiva, equipat amb un microscopi electrònic 

d'escombratge, espectròmetres de raigs X de dispersió d'energia, i programari informàtic 

que automatitza l’operació del microscopi i l’adquisició de dades. L’MLA pot identificar 

dintre de la mostra de material, materials en partícules o en sòlids, i mostrar la quantitat 

de una gran varietat de característiques minerals, com ara el percentatge de mineral 

que hi ha a la mostra, la grandària de la secció del gra i l’alliberament d’aquest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures presses per l’MLA es basen en la imatge de l'electró retro dispersada per 

determinar els límits del gra i ubicacions per a l'adquisició espectral de raigs X, i la 

classificació dels espectres de raigs X característics de els determinats minerals en 

comparació amb una biblioteca de espectres de referència. 

                                                            

   

 

 

 

Imatge 1: Màquina MLA 

Font: www.researchgate.net 

Figura 3: Mapa de raig X 

Font: www.researchgate.net 
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El seu gran inconvenient és el fet de ser un sistema molt lent, a més de la necessitat de 

preparar la mostra d’una manera molt concreta, fet que impossibilita un temps de reacció 

ràpid a la planta, que és justament el que es busca. 

2.3. Projecte OPTIMORE 

L'objectiu principal del projecte OPTIMORE és optimitzar els processos de trituració, 

fresat i separació de minerals per al processament de minerals de Tungstè i Tàntal. 

Mitjançant un control de processos de producció d’ajustament ràpid i flexible millorat 

basat en nous models de programari, detecció avançada i estudi físic de processos més 

profunds el rendiment del flux podria augmentar en un 7-12% sobre els millors processos 

de producció actuals, incrementant així l'estalvi d'energia un 5% en comparació amb les 

millors tècniques disponibles actualment. 

L'economia moderna depèn sobretot de matèries primeres específiques, i es pot 

preveure que aquesta dependència augmentarà en un futur pròxim. La gran majoria 

d'ells són escasses a la UE i de poca puresa, es barregen en àrids complexos i de baixa 

qualitat que s’han de processar mitjançant un procés de separació que consumeix unes 

grans quantitats d'energia i d’aigua. En alguns casos la gran demanda d’energia i d’aigua 

fa inviable l'explotació a causa d'uns costos de producció excessius. Degut a que la UE 

depèn d'alguns d'aquests materials en gran mesura, la nostra societat necessita uns 

processos d'extracció més eficients i rentables per contribuir a la major independència 

europea d'aquestes matèries primeres crítiques. Els minerals de tungstè i tàntal són dos 

matèries primeres critiques reconegudes. 

En un mercat actualment dominat per la producció de la Xina i Rússia, a Europa, la 

producció de tungstè es concentra principalment al Regne Unit, Espanya i a Portugal. 

El tàntal, en canvi és un element clau per a l'electrònica amb una dependència clara de 

la producció externa de la UE, ja que és escassa a Europa (només un 1% de la producció 

mundial es concentra a la UE).  

En aquest context, el projecte OPTIMORE proposa la recerca i el desenvolupament de 

tecnologies de modelatge i control, utilitzant la detecció avançada i el control industrial 

avançat. A més, el projecte pretén aplicar tecnologies intel·ligents per a la transformació 

de minerals de Tàntal i Tungstè més eficients i flexibles, des dels processos de trituració 

fins als de separació.  

Es aquí on entra en joc la creació de la maquina analitzadora de material, la qual ens 

ajudarà a poder solucionar el problema de la baixa eficiència de les explotacions, 
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aconseguint un anàlisi en el menor temps possible de les mostres del flux, tenint així un 

temps de resposta baix i una millor eficiència de la planta.  

Com a col·laboradors dins del projecte OPTIMORE es troben, 

- Universitat d’Oviedo - Actualització de la tecnologia i activitats de divulgació. 

- Universitat de Chalmers - Procés de trituració. 

- Universitat de Exeter - Procés de separació per gravetat. 

- Universitat de Freiberg - Procés de separació magnètica. 

- L’organització The Helmholtz-Zentrum Dresden - Procés de separació de la 

flotació de Froth. 

- Centre de recerca privat EDMA - Control de processos i disseny de sistemes 

intel·ligents. 

- Consultoria IK - Difusió i validació 

- Universitat Politècnica de Catalunya - Processos de coordinació i processament 

dels materials. 

 

Dins de la part de processos de coordinació i processament dels materials que realitza 

la UPC de Manresa, es crearà una maquina analitzadora de minerals que fa servir la 

llum UV i un software dissenyat per EDMA, amb la qual gracies als resultats obtinguts 

sobre les mostres de flux, es podrà regular les variables de les altres maquines de la 

planta pilot. 
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3. DESENVOLUPAMENT DEL DISPOSITIU 

3.1. Contextualització del dispositiu 

La Universitat Politècnica de Catalunya de Manresa, centre col·laborador del projecte 

Optimore, era l’encarregat de la part de processos de coordinació i processament del 

material. A la part del processament del material, es va crear una petita planta pilot, on 

es duien a terme els processos de fresat del material amb un moli. El material un cop 

molt, passava per un separador gravitatori que separava el flux de material en tres, 

depenent de la mida del material. Un d’aquests tres fluxos es derivava directament a 

retroalimentació del molí, un altre flux es conduïa a la Shacking table, on mitjançant 

separació gravitatòria es separava el material segons el pes de les partícules. El tercer 

flux es derivava a unes celes de flotació, en les quals el material es separava pel procés 

de separació per flotació de Froth. 

Degut a que les maquines de la planta poden tenir moltes variables com ara la velocitat 

del moli, la inclinació i velocitat de la Shacking table, la intensitat de vibració del 

separador de gravetat, velocitat de la maquina de flotació, etc. Es necessari poder 

comprovar a cada sortida de flux que pot estar influenciada per una variable de les 

maquines, la mida de partícula i el percentatge de material que tenim a la mostra. 

Les maquines que ens anirien be per poder fer aquests dos anàlisis son les anteriorment 

esmentades XRF i MLA, que ens donarien la mida i el percentatge de les mostres a 

cada sortida de flux. Però en aquest cas concret, ja que s’han de modificar algunes 

variables sobre la maquinaria, i es busca tenir un bon rendiment, es vol tenir un temps 

de resposta de com a molt cinc minuts, i no d’hores com és el cas dels sistemes d’anàlisi 

mes comunament utilitzats a l’industria minera, anteriorment esmentats. A més utilitzant 

ambdues màquines de manera complementaria l’una de l’altre, s’obtindria la mida de la 

partícula i el percentatge del material de la mostra. No obstant, el que es pretén en 

aquest cas és l’obtenció dels dos resultats a través d’una única màquina i amb el mínim 

temps possible. 

Per tant, es necessari el disseny d’un dispositiu que proporcioni  la informació sobre la 

mida i la quantitat de partícules especifiques del material de la mostra del flux en un 

temps de resposta màxim de cinc minuts. 
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3.2. Descripció del dispositiu 

El dispositiu que ha de dissenyar-se, a partir d’ara “analitzador UV”, es una maquina la 

qual analitza les mostres de flux, donant la informació clau que son la mida i el tant per 

cent de material de la mostra que tenen els fluxos de la planta pilot, per tal de modificar 

les variables de la maquinaria d’aquesta. 

El prototip de l’analitzador UV es una caixa tancada, en la qual dins hi ha diferents 

elements que la conformen. A la part esquerra te una safata vibradora on es diposita el 

material de la mostra assecada, per tal de poder repartir homogèniament la mostra a la 

cinta transportadora que la portarà cap a la zona de fotografia. Per la cinta que transporta 

el material, consta de dos suports amb un rodet a cadascun d’ells, en una extrem de la 

maquina on està la bobina amb la cinta, i a l’altre extrem està el suport amb el rodet amb 

un engranatge per tal de transmetre el moviment a la cinta mitjançant un motor elèctric 

pas a pas poder moure la cinta d’una manera controlada. La cinta consta de dos tensors 

per tal de que la superfície de la cinta sigui el mes plana possible per poder fer les 

fotografies a las mostres amb la major exactitud possible.  

Una de les parts mes importants es l’estructura central, la qual porta la llum backlight a 

la superfície d’aquesta, que ha d’estar el mes a prop possible de la cintra transportadora, 

per la banda inferior. També ha de aguantar les làmpades de llum ultraviolada, que han 

de quedar per sobre de la cinta. A demes també es l’estructura que subjecta la càmera 

que fa les fotos a les mostres la qual mitjançant un sistema de cremalleres i engranatges, 

es pot variar l’altura de la càmera. 

Al costat dret de la maquina, hi haurà el suport amb l’eix de la cinta amb el motor, també 

s’hi col·locarà un petit recipient al final de la cinta per tal de recuperar el material de la 

mostra que ha sigut analitzat. 

Al lateral exterior dret de la maquina, es situarà una caixa elèctrica, on hi estaran totes 

les connexions elèctriques. Els elements que hi hauran en aquesta caixa seran els 

alimentadors de làmpades UV i backlight, arduinos i plc per controlar el moviment dels 

motors de la cinta i del vibrador i les connexions de la càmera. Tindrà una sortida de 

cable per poder connectar el dispositiu a la corrent i un cable USB per poder connectar-

la a un ordinador, per tal de poder fer  funcionar l’analitzador UV mitjançant el programa 

desenvolupat per l’empresa EDMA. 
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                      Imatge 2: Analitzador UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Funcionament del dispositiu 

L’analitzador UV primerament ha de ser connectat a la xarxa elèctrica i a un ordinador 

amb el cable USB que surt de la caixa de connexions, per poder rebre les ordres del 

programa. També s’ha de connectar la càmera mitjançant el cable ethernet que surt per 

la part superior del dispositiu i connectar-lo al ordinador. 

Un cop el dispositiu ja esta connectat i el programa esta obert, es procedeix a posar la 

mostra de material sec, aproximadament una quantitat de 10 mil·ligrams, repartida en el 

vibrador. Seguidament es tenca la porta per tal de que no hi arribi llum o claror dintre del 

dispositiu. Posteriorment, es procedeix a engegar el programa amb l’ordinador el qual 

farà que el dispositiu repeteixi les accions que després descriurem 60 vegades, 

aconseguint així l’anàlisi complet de tota la mostra del material. 

Una repetició d’aquestes 60 que farà la maquina, consta de diferents accions. Primer de 

tot s’enviarà una senyal perquè el motor del vibrador i de la cinta es posin en marxa. El 

vibrador te com a funció que el material dipositat en la seva safata, vagi dipositant-se 

sobre la cinta i alhora sigui repartit homogèniament sobre ella, per altra banda el motor 

de la cinta, la fa moure pel dispositiu per tal de que es puguin fer les fotos adients.  

Un cop els motors s’han parat, s’encén la llum backlight i la càmera pren una foto de les 

partícules que hi ha sobre la cinta. Seguidament s’apaga la llum backlight i s’encenen 

les làmpades UV i la càmera pren una foto de les mateixes partícules i en la mateixa 

posició que l’anterior per tal de poder-les comparar entre elles posteriorment. Un cop 

feta la foto amb la llum UV, s’envia una senyal per tal de que les làmpades UV s’apaguin. 
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Imatge 3: Base del dispositiu - 
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Imatge 4: Base del dispositiu - 

Vista lateral 

 

Imatge 5: Base del dispositiu - 
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Imatge 7: Base del dispositiu - 
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Imatge 8: Base del dispositiu - 

Vista lateral 

 

Imatge 9: Base del dispositiu - 

Vista superiorImatge 10: Base del 

dispositiu - Vista lateral 

 

Imatge 11: Base del dispositiu - 

Vista superior 

 

Imatge 12: Base del dispositiu - 

Vista superiorImatge 13: Base del 
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Un cop acaba l’acció anterior el cicle estaria acabat, i es tornaria a fer un altre cop fins 

arribar a les 60 repeticions. Amb cada repetició el que s’aconsegueix es analitzar 

partícules diferents de la mateixa mostra, i anar dipositant les partícules ja analitzades 

en un petit recipient, situat al final de la cinta per tal de no perdre la mostra. 

3.3. Disseny del dispositiu 

L’analitzador UV que s’ha de dissenyar ha de tenir unes característiques essencials, 

degut a la utilització que se li donarà. Primerament la carcassa d’aquest dispositiu ha de 

ser d’un material impermeable, ja que treballarà en un espai on es fa servir l’aigua per 

processar els minerals, i per tant, s’ha d’assegurar que els diferents dispositius 

electrònics que aniran dins de l’analitzador no es facin malbé. Degut a que el dispositiu 

pot necessitar-se en diferents punts de la planta pilot (diferents sortides de flux), els 

materials que han de conformar la maquina, han de ser lleugers i en conjunt no passar 

del pes de 10 kilograms. Una característica molt important de la carcassa del dispositiu 

es que ha de ser totalment opaca, ja que es essencial assegurar que l’interior de la 

maquina sigui completament fosc per obtenir uns bons resultats.  

Ja que es tenia una idea prèvia sobre el dispositiu, es va crear un esbós a ma que 

contenia tots els elements necessaris, on es feia un esquema de la disposició dels 

diferents elements. Seguidament, es va procedir a dibuixar-ho, amb el programa 

Solidworks, que es un programari de dibuix 3D, el qual ens permet dibuixar les diferents 

peces en tres dimensions i crear un conjunt amb elles, i així poder tenir una idea 

aproximada de les dimensions que tindrà l’analitzador UV. 

El primer element que es va dissenyar va ser l’estructura que porta el backlight, les 

làmpades UV i la càmera, ja que el backlight ja el teníem i per tant es va dissenyar per 

aquest en concret. L’estructura es basa en una plataforma elevada 93 mil·límetres, a la 

qual mitjançant cargols es subjectarà el backlicght a la superfície i quatre columnes de 

10x10 mil·límetres  que aniran fins la part superior del dispositiu. Degut a que la càmera 

es vol poder moure en alçada per tenir diferents enfocaments, a cada una d’aquestes 

columnes, s’afegiran per les cares interiors una cremallera de mòdul 1 que es farà servir 

per canviar el posicionament del carro de la càmera.  

El carro de la càmera ha de ser una estructura solida ja que ha d’aguantar el pes de la 

càmera i ha de assegurar que queda fixada a una posició concreta. Es una estructura 

de perfil d’alumini quadrat, que conforma una base rectangular de 130 mm d’ample i 110 

de fons, on a la part superior mitjançant una planxa d’alumini, es subjectarà amb un 

cargol la càmera al carro. A la part posterior es soldarà una platina d’alumini, en la qual 
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s’ubicarà el tren d’engranatges que transmetrà el moviment als eixos del carro que el 

desplaçaran per la cremallera.  

Els rodets i els suports per aquests s’han dissenyat d’acord a les bobines de propilè 

transparent que es compren a una empresa externa. Ja que el diàmetre intern de la 

bobina es de 38 mil·límetres, el diàmetre del rodet s’ha dissenyat a 37.8 mm, i com que 

el diàmetre extern es de 80 mil·límetres, els suports s’han dissenyat per tal de que un 

cop muntats hi hagi un espai de 25 mil·límetres entre la bobina i la part inferior del 

dispositiu. El rodet que va sota de l’alimentador, s’ha dissenyat amb una llargada de 80 

mil·límetres, en canvi el que esta al final de la cinta te una llargada de 172 mm ja que 

ha de portar l’engranatge del motor. 

Els rodets tensors, s’han dissenyat per a que la cinta, quedi separada 2 mil·límetres per 

sobre del backlight i tensada, es a dir la part superior del rodet te una altura de 102 

mil·límetres. Per tal de mantenir una semblança amb els rodets de les bobines, el rodet 

tensor de l’esquerra te una llargada de 80 mm a més, te dos rodets pels qual entre ells 

passarà la cinta de propilè i mitjançant un cargol a la part superior del suport del rodet, 

es podrà obtenir una major o menor tensió sobre la cinta. En canvi el rodet tensor de la 

dreta es un únic rodet, amb una llargada de 122 mil·límetres ja que la cinta nomes es 

recolza en ell. 

L’últim element a dissenyar del dispositiu és el vibrador, el qual com a  base té una 

planxa d’acer, doblegada en forma de L, que subjecta la safata on es diposita el material, 

que es una planxa d’acer en forma de U de 40 mm d’ample i 160 mm de fons. Al extrem 

de la safata s’hi soldarà una platina d’acer, per tal de poder muntar posteriorment un 

motor petit centrat al mig de la safata, el motor portarà un contrapès el qual farà que al 

girar la safata vibri i caigui el material a la cinta. 

3.4. Materials utilitzats 

Per a la construcció de l’analitzador UV s’han requerit diferents tipus de materials, 

principalment tenint en compte que fossin el més lleugers possible. Per el tancament del 

dispositiu s’ha triat perfils i planxes d’alumini de 2 mil·límetres, ja que son lleugers i a 

més tenen la qualitat de ser totalment opacs i no deixar passar la llum. En canvi la base 

del dispositiu es d’acer de 3 mil·límetres, ja que es necessita una resistència major per 

aguantar els diferents elements del interior de la maquina. Els elements del interior de 

l’analitzador UV com ara els rodets, els suports i l’estructura central també s’han fet 

d’alumini buscant que el dispositiu tingues un pes mínim, i les peces tinguessin una certa 

resistència.  
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Per altre banda, el vibrador es d’acer pel fet de que el material llisca millor per l’acer que 

per l’alumini. També son d’acer els engranatges i les cremalleres del sistema de 

desplaçament de la càmera, ja que son elements normalitzats. Els cargols en canvi son 

d’acer inoxidable ja que han d’aguantar certa humitat de la planta, i poder ser muntats i 

desmuntats varies vegades sense haver de ser reemplaçats. Els engranatges del motor 

i l’eix del rodet s’han fet de ABS, ja que s’han fet amb una impressora 3D, perquè no es 

trobaven al mercat engranatges de la mida que es desitjava. 
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4. FONAMENTS TÉCNICS 

4.1. Desenvolupament del prototipus 

Primer de tot, un cop tenim tots els elements i materials del dispositiu, s’han de tallar els 

perfils d’alumini que seran l’estructura del tancament de l’analitzador UV, en total hem 

de tenir quatre perfils de 60, 30 i 43 centímetres respectivament. Seguidament hauríem 

de tallar els laterals i el sostre d’alumini, i la base d’acer. De laterals s’han de tenir dos 

de 30x43 centímetres i dos de 60x43 centímetres, la base i el sostre fan la mesura de 

60x30 centímetres. 

Posteriorment es faran els forats als perfils i les planxes, que serviran per unir-los amb 

cargols de mètric 6. Els forats es situaran a 1.5 centímetres de la vora dels perfils i les 

planxes. També aprofitarem per fer els forats que subjecten a la base els diferents 

elements que te el dispositiu, i el forat de la part superior per on sortirà el cable ethernet 

de la càmera. La distribució dels forats es pot veure a l’annex 1. 

Seguidament, es col·loquen a la base els quatre perfils d’alumini i les nou potes que 

donaran estabilitat al dispositiu.  

 

  

El següent pas és col·locar tots els elements que conformen el dispositiu a la base 

d’aquest, és a dir, els suports de rodets, els rodets, el motor i la base de l’estructura 

central sense les columnes.  

 

Imatge 3203: Base del dispositiu - Vista lateral 

 

Imatge 3204: Base del dispositiu - Vista 

superiorImatge 3205: Base del dispositiu - 

Vista lateral 

 

Imatge 3206: Base del dispositiu - Vista 

superior 

 

Imatge 3207: Base del dispositiu - Vista 

superiorImatge 3208: Base del dispositiu - 

Vista lateral 

 

Imatge 3209: Base del dispositiu - Vista 

superiorImatge 3210: Base del dispositiu - 

Vista lateral 

 

Imatge 3211: Base del dispositiu - Vista 

superior 

 

Imatge 3212: Base del dispositiu - Vista 

Imatge 2371: Base del dispositiu - Vista 

superior 

 

Imatge 2372: Base del dispositiu - Vista 

superior 

 

Imatge 2373: Base del dispositiu - Vista 

superior 

 

Imatge 2374: Base del dispositiu - Vista 

superior 

 

Imatge 2375: Base del dispositiu - Vista 

superior 

 

Imatge 2376: Base del dispositiu - Vista 

superior 

 

Imatge 2377: Base del dispositiu - Vista 

superior 
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Imatge 4355: Base amb elements 

interiors – Vista superiorFont: 
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Imatge 4356: Base amb elements 
interiors – Vista superior 

 

Imatge 4357: Vista en planta de la 

base amb elements 

interiorsImatge 4358: Base amb 

elements interiors – Vista 

superiorFont: elaboració pròpia 
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Posteriorment es col·loca el vibrador amb les tres ranures de la base, a la distancia que 

es desitgi, i es procedeix a muntar els perfils amb la tapa superior de l’analitzador UV. 

 

 

Seguint amb els perfils i la tapa superior, es munten els perfils i les planxes laterals que 

conformaran la caixa de l’analitzador UV. Seguidament s’uniran la base amb els 

elements prèviament muntats amb la carcassa del dispositiu. 

 

 

Imatge 9411: Base amb elements interiors – 
Vista superior 

 

Imatge 9412: Vista en planta de la base amb 
elements interiorsImatge 9413: Base amb 
elements interiors – Vista superior 

 

Imatge 9414: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 9415: Vista en planta de la base amb 
elements interiorsImatge 9416: Base amb 
elements interiors – Vista superior 

 

Imatge 9417: Vista en planta de la base amb 
elements interiorsImatge 9418: Base amb 
elements interiors – Vista superior 

 

Imatge 9419: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 9420: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 9421: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 9422: Vista en planta de la base amb 
elements interiorsImatge 9423: Base amb 
elements interiors – Vista superior 

 

Imatge 9424: Vista en planta de la base amb 
elements interiorsImatge 9425: Base amb 
elements interiors – Vista superior 

 

Imatge 9426: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 9427: Vista en planta de la base amb 
elements interiorsImatge 9428: Base amb 
elements interiors – Vista superior 
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elements interiors 

 

 

Imatge 10692: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 10693: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 10694: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 10695: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 10696: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 10697: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 10698: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 10699: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 10700: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 

 

 

Imatge 10701: Vista en planta de la base amb 
elements interiors 
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Imatge 6595: Base amb elements 

interiors - Vista lateralFont: 
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Imatge 6596: Base amb elements 
interiors - Vista lateral 

 

Imatge 6597: Tapa superiorImatge 

6598: Base amb elements 
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Imatge 6599: Base amb elements 

interiors - Vista lateralFont: 
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Imatge 6600: Base amb elements 
interiors - Vista lateral 

 

Imatge 6601: Tapa superiorImatge 
6602: Base amb elements interiors 
- Vista lateral 

 

Imatge 6603: Tapa superior 
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Imatge 11907: Base amb elements interiors 
- Vista lateral 

 

Imatge 11908: Tapa superiorImatge 11909: 
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Imatge 11911: Tapa superiorImatge 11912: 
Base amb elements interiors - Vista lateral 

 

Imatge 11913: Tapa superiorImatge 11914: 
Base amb elements interiors - Vista lateral 

 

Imatge 11915: Tapa superior 
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Imatge 11918: Tapa superiorImatge 11919: 
Base amb elements interiors - Vista lateral 

 

Imatge 11920: Tapa superiorImatge 11921: 
Base amb elements interiors - Vista lateral 

 

Imatge 11922: Tapa superior 

Imatge 11075: Tapa superior 

 

Imatge 11076: Tapa superior 

 

Imatge 11077: Tapa superior 

 

Imatge 11078: Tapa superior 

 

Imatge 11079: Tapa superior 

 

Imatge 11080: Tapa superior 

 

Imatge 11081: Tapa superior 

 

Imatge 11082: Tapa superior 
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Imatge 11084: Tapa superior 

 

Imatge 11085: Tapa superior 
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Imatge 13059: Carcassa 
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Imatge 13060: Carcassa d'alumini 
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Imatge 13063: Carcassa d'alumini 

 

Imatge 13064: Carcassa d'alumini 

 

Imatge 14467: Carcassa d'alumini 

 

Imatge 14468: Carcassa d'alumini 

 

Imatge 14469: Carcassa d'alumini 

 

Imatge 14470: Carcassa d'alumini 

 

Imatge 14471: Carcassa d'alumini 

 

Imatge 14472: Carcassa d'alumini 
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Posteriorment, hem d’enganxar a les columnes de l’estructura central mitjançant 

silicona, els portalàmpades de les làmpades UV. A més s’han de soldar amb soldadura 

freda les cremalleres a les columnes per la part interior d’aquestes. Un cop fet aquest 

pas, es procedeix a col·locar les columnes als seus corresponents llocs a la base de 

l’estructura central, subjectant-la mitjançant cargols, i també a la part superior del 

dispositiu cargolant la planxa amb la part roscada de la columna. I es col·loca la llum 

backlight en el seu allotjament. 

 

Seguidament es col·loca el carro de la càmera a l’estructura central, i s’hi col·loca la 

càmera, amb les seves connexions pertinents. A més es fan les connexions del motor 

del vibrador, el motor de la cinta, les llums UV i la llum backlight. 

 Font: elaboració pròpia            

Seguidament, s’instal·larà la caixa elèctrica al lateral dret del dispositiu mitjançant quatre 

cargols, on s’ubicaran totes les connexions elèctriques. Mitjançant una broca de corona 

de 40 mil·límetres, es procedirà a foradar la caixa i el lateral del dispositiu per poder 

passar els cables del interior de l’analitzador a la caixa de connexions.  

Imatge 12: Columnes de l'estructura central 

 

Imatge 11: Portalàmpades instal·lades a les 

columnesImatge 12: Columnes de l'estructura 

central 

 

Imatge 11: Portalàmpades instal·lades a les 
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Per últim, nomes falta enganxar la cinta al rodet motoritzat, que recollirà la cinta, 

assegurant-se que amb els tensors queda a 2 mil·límetres per sobre del backlight i posar 

las llums UV als seus portalàmpades, i el dispositiu estaria llest per començar a analitzar 

les mostres gracies al programa dissenyat per EDMA. 

 

4.2. Justificació de l’elecció de la solució adaptada 

Degut al problema que se’ns va presentar al projecte Optimore sobre la necessitat 

d’analitzar mostres del flux d’una planta pilot sobre diferents punts d’aquesta, i obtenir 

resultats en un temps relativament ràpid, es va apostar per la creació d’un dispositiu 

compacte que pogués ser transportat d’una manera senzilla, principalment mitjançant 

un operari, a qualsevol punt de la planta que es requerís analitzar mostra del flux. A mes 

de ser resistent i poder suportar les condicions que hi poden arribar a haver a una planta. 

Es per aquests motius i a que el dispositiu mitjançant el programa dissenyat per EDMA, 

ha sigut capaç d’analitzar les diferents mostres i ha pogut extreure uns resultats que es 

consideren correctes, es pot dir que l’analitzador UV ha complert amb el seu objectiu. 
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5. ESTUDI ECONÒMIC 

Per a la creació de l’analitzador UV, el projecte Optimore va fixar un pressupost màxim 

de 5.000€, el qual s’ha respectat. L’import total de la construcció de l’analitzador UV te 

un cost de  2219.10€. Com podem veure a la taula següent s’ha fet un desglossament 

dels diferents elements que composen el dispositiu, on es mostren el preu unitari, les 

unitats necessàries que fan falta pel muntatge del dispositiu i el seu import. 

Taula 1: Pressupost analitzador UV 

ELEMENTS PREU €/U UNITATS IMPORT 

Planxa d'alumini 20/m2 3.6 m2 72 

Perfil d'alumini 0.52/m 5 m 2.6 

Planxa d'acer 27.9/m2 1m2 27.9 

Engranatges 25 5.57 4 22.28 

Engranatges 40 7.2 2 14.4 

Ajiles 2.22 9 19.98 

Portalàmpades 0.73 4 2.92 

Làmpades UV 8.64 4 34.56 

Backlight 208 1 208 

Cable manega  4 5.13 3.5m  18 

Cremalleres 3.15 4 12.6 

Elements mecanitzats1     848 

Bobina propilè 14.97 1 14.97 

Motor elèctric 13.99 1 13.99 

Motor nanocopter 7.73 1 7.73 

Suport motor 2.64 1 2.64 

Cargols M6 0.02 100 2 

Femelles M8 0.02 18 0.36 

                                                           
1 Els elements mecanitzats els composen els suports dels rodets, els rodets, la estructura central 

i les seves respectives columnes, ja que l’empresa que els va mecanitzar va cobrar el conjunt de 

mecanitzats amb un únic preu. 
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Càmera  869.99 1 869.99 

Suport càmera 24.23 1 24.23 

        

Total 
    

2.219.10 € 

 

 

S’ha de tenir en compte que per la realització del dispositiu, son necessàries varies eines 

les quals no s’han contemplat dintre del pressupost. Tampoc s’han tingut en compte les 

hores de treball que un operari hauria de fer per dur a terme la construcció de 

l’analitzador UV. 
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6. CONDICIONS PER A LA SEVA EXECUCIÓ 

6.1. Plec de condicions 

6.1.1. Execució del projecte 

Per a l'execució del present projecte s'hauran de seguir les especificacions tècniques 

descrites en la memòria i annexos, i ha de aplicar els requeriments descrits en el present 

document. Els elements normalitzats han de ser els esmentats en la memòria o 

equivalents pel que fa a característiques. Els plànols determinen les dimensions finals 

de cada peça i del conjunt del dispositiu. 

6.1.2. Especificacions generals 

Els motors, els engranatges i els altres elements normalitzats d'aquest projecte 

presenten unes característiques tècniques determinades. Els elements seleccionats 

d'un fabricant en concret es poden substituir per altres de similars amb idèntiques 

característiques tècniques. 

6.1.3. Especificacions de fabricació 

El fabricant de la màquina serà responsable del compliment de les condicions 

necessàries de fabricació i de les exigències del Reglament de Seguretat en Processos 

de fabricació. Per demostrar les especificacions s'ha de: 

- Cada unitat produïda haurà d'anar acompanyada dels seus corresponents instruccions 

de muntatge, ús i manteniment, així com de les mesures de seguretat preventives. 

- Cada unitat produïda ha de portar un codi identificatiu on es detallin, almenys, el nom 

del fabricant, l'any de fabricació, i el nombre de lot de la peça si ho requereix. 

- Les zones dels elements que puguin contenir perill, han d'anar senyalitzades 

corresponentment. 

6.1.4. Manteniment 

El manteniment de l’analitzador UV s'ha de realitzar en primera instància als sis mesos 

des de la seva construcció. Posteriorment cada any es realitzarà el manteniment descrit 

a continuació: 

-Comprovació de les dents dels engranatges i cremalleres.  
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-Verificació de correcte funcionament dels components del dispositiu. 

-Verificació de la correcta lubricació dels elements del carro de la càmera 

-Comprovació visual de l'estat dels eixos i rodets. 

El manteniment descrit s'ha de dur a terme per un professional qualificat. 

6.2. Plànols 

 

Per al disseny de l’analitzador UV es va fer servir el programa Solidworks, que és un 

programa de dibuix en 3D, el qual ens ajuda a tenir una idea com queden els diferents 

elements posicionats al dispositiu i poder fer les variacions que facin falta per a que el 

dispositiu tingui una disposició optima i pugui ser el mes compacte possible. Els diferents 

plànols dels elements que conformen l’analitzador UV, es troben a l’apartat Annex 3: 

Plànols del dispositiu. 
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7. IMPLICACIONS AMBIENTALS 

Les implicacions ambientals que deriven a causa de la creació de l’analitzador UV, no 

són a causa de la seva creació o ús, sinó a l’hora del seu emmagatzematge per un 

període llarg de temps o al seu reciclatge. 

A l’hora del emmagatzematge de l’analitzador UV, s’ha de tenir en compte que les 

làmpades UV, si no son guardades a un lloc segur, podrien trencar-se i alliberar els 

gasos tòxics que contenen sobre el medi. A més s’ha de tenir en compte que depenent 

el lloc d’emmagatzematge del dispositiu el material principal del que està fer es alumini, 

i amb el pas del temps i la humitat es podria rovellar i fer-se malbé. 

Pel reciclatge del dispositiu, s’hauria de separar les diferents parts d’aquest i portar-les 

a un punt de reciclatge per tal de que tots el materials siguin reciclats d’una manera 

segura i no causin impactes sobre el medi ambient. Per exemple s’han de tenir en 

compte que les làmpades, ja siguin UV o la llum backlight han de ser portades a un 

centre especialitzat ja que les làmpades porten uns gasos tòxics nocius pel medi. A més 

els materials principals del dispositiu com ara l’alumini, l’acer i el plàstic també han de 

ser reciclats, ja que un mal rebuig d’aquests materials pot ser molt perjudicial pel medi 

ambient. 

Per tant ja sigui per un emmagatzematge de llarga durada o el seu reciclatge, s’ha de  

tenir cura de fer-ho en centres especialitzats per tal de tenir les mínimes implicacions 

ambientals. 
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8. CONCLUSIONS 

La creació de l’analitzador UV, va ser donada a causa del projecte Optimore, el qual 

necessitava un dispositiu capaç d’analitzar la mida de partícula i el percentatge en el 

que es troba un cert material sobre una mostra de flux de la planta pilot que es va muntar 

a la Universitat Politècnica de Catalunya de Manresa. Es buscava que el dispositiu fos 

compacte, de no mes de 10 quilos per a que tingues una fàcil transportació. Un cop 

l’analitzador esta muntat, amb tots els elements i les connexions elèctriques fetes el 

dispositiu te un pes de 8 quilograms, per tant podem dir que s’ha aconseguit aquest 

objectiu de que sigui de fàcil transport amb un gran marge. 

Per altre banda, el disseny dels diferents elements del interior de l’analitzador UV 

compleix a la perfecció que el material de la mostra, pugui ser transportat per la cinta 

des de el vibrador fins a la zona on se li fa la foto i posteriorment al seu dipòsit, amb una 

precisió exacta on la cinta passa a 2 mil·límetres del backlight per obtenir millors 

resultats. També el disseny del carro de la càmera compleix a la perfecció  la seva funció 

i manté a la posició desitjada l’altura de la càmera i a mes la manté estable. 

Per tant podem concloure que s’ha fet un bon disseny de la maquina analitzadora de 

material i una bona construcció posterior, ja que un cop muntada, gracies al programa 

que EDMA va programar, l’analitzador UV realitza els anàlisis de mida i percentatge de 

les mostres a la perfecció i ens proporciona un temps de resposta ràpid sobre la 

maquinaria de la planta pilot.    

8.1. Futures línies de treball 

Encara que el dispositiu ha funcionat correctament i s’ha provat que ha estat ben 

dissenyat, en un futur es podrien obrir diferents línies de treball com ara: 

-Els elements interiors com ara rodets, suports de rodets i eixos que no han d’aguantar 

cap mena d’esforç, en comptes de ser mecanitzats podrien fer-se amb impressió 3D. 

-El carro de la càmera en comptes de tenir un moviment manual, s’hi podria incorporar 

un servomotor i poder controlar l’alçada de la càmera afegint una altre variable al 

programa que ja es te en aquests moments . 

-Els tancaments del dispositiu i els perfils d’alumini, es podrien substituir per elements 

plàstics que tinguessin las mateixes característiques o semblants als elements actuals 
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10. ANNEXOS 

10.1. Annex 1: Distribució de forats de la base 
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10.2. Annex 2: Imatges de elements del dispositiu 

 

 

Imatge 17- Ajile, suport del dispositiu Imatge 18- Llum Backlight 

Imatge 19- Carro de la camèra Imatge 20- Elements mecanitzats 

Imatge 21- Suport Backlight Imatge 22- Engranatge imprèss 3D 
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Imatge 23- Portalàmpades, làmpada UV i 

encebador 

Imatge 24- Vibrador 
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10.3. Annex 3: Plànols del dispositiu 
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