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1. Resum 

Aquest treball té com a objectiu dissenyar i muntar un robot cartesià de tres eixos 

parametritzable i que es pugui aplicar en diverses màquines i sistemes mèdics dissenyats i 

produïts per l’empresa Idneo.   

Aquest dispositiu a dissenyar pretén ser versàtil en quant a la funcionalitat, és a dir, que 

afegint alguns senzills accessoris desenvolupi diferents tasques que en aquest projecte no 

es concretaran. 

El projecte és especialment innovador perquè la major part de les peces que conformen 

l’estructura estan fetes a partir de fabricació additiva. Això permet obtenir dispositius de vàries 

mides de forma senzilla amb l’objectiu d’adaptar-los a diferents màquines. 

Un altre punt destacable és que el robot s’ha dissenyat seguint la metodologia Top Down 

Design utilitzant el programa de CAD Creo Parametic. L’avantatge de fer servir aquest 

software és que tot el dispositiu es parametritza de forma molt senzilla. 

Aquest projecte segueix tot el procés de desenvolupament d’una màquina des de l’inici fins al 

final, i per tant, en el treball es poden veure fases ben diferenciades: 

● Fase prèvia : Dins de la fase prèvia es troba tot el que té a veure amb les 

especificacions que es desitja que la màquina compleixi així com la presa de 

decisions dels aspectes inicials. 

● Fase de disseny: Pel que fa a aquesta fase es veu tot el procés de desenvolupament 

del sistema tant a nivell estructural com cinemàtic i dinàmic. 

● Fase de muntatge: Dins la fase de muntatge es recull tot el procés de construcció de 

la màquina. 

● Fase de validació: En la fase de validació es fa una comprovació dels resultats 

obtinguts en quant al prototipus. 

● Possibles millores: A la fase de possibles millores es troba un recull dels punts més 

crítics de la màquina i possibles alternatives per solucionar-los.  
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Amb tot aquest estudi es pot veure detalladament el procés de disseny, de muntatge i les 

incidències sorgides amb les seves possibles solucions. Amb aquest treball s’ha assolit 

l’objectiu principal: proveir Idneo d’un robot cartesià paramètric fet amb 3D  que pogués 

substituir els sistemes que s’utilitzen actualment per a desenvolupar certes tasques.  
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2. Introducció 

2.1. Origen i motivació del projecte  

El projecte que ens ocupa ha sorgit d’una necessitat plantejada pel sector mèdic de 

l’empresa Idneo. Aquesta empresa és una enginyeria que es dedica a dissenyar i fer 

prototips  i certificacions per a diferents sectors.  

Concretament el departament mèdic, on s’ha desenvolupat el projecte, dissenya productes 

molt diversos i per a aplicacions molt diferents dins del sector. Això suposa un gran repte ja 

que cada màquina que es dissenya s’ha de fer de zero i sense poder aprofitar pràcticament 

res d’altres ja fabricades anteriorment.  

Els clients d’Idneo encarreguen màquines i dispositius propis del sector mèdic i per tant, 

molts d’ells tenen components que realitzen tasques com ara pipetejar mostres, llegir codis 

de barres, desplaçar i agafar components, etc. Totes aquestes funcions característiques del 

sector es ressolen de forma semblant; amb un dispositiu robòtic capaç de desplaçar-se en el 

pla XY i en l’eix Z. 

Aquesta generalització de tasques permet dissenyar un robot cartesià totalment modular i 

paramètric que es podria afegir a les màquines requerides pel client sense necessitat de 

dissenyar-ho de zero ni de comprar-ho. 

D’aquesta manera es podrà aplicar una petita millora al procediment de disseny i construcció 

que tenen a l’empresa actualment. 

Pel que fa a la motivació d’aquest projecte neix d’una necessitat que estava coberta però que 

era millorable tant econòmicament com de disseny i eficiència. 

Fins ara sistemes mòbils que utilitzen en els diferents productes que es dissenyen a Idneo 

solen ser comprats a altres empreses. Això suposa alguns contratemps que a continuació 

s‘exposen.  

 



Pàg. 8  Memòria 

 

 

- Flexibilitat: Els sistemes de tres eixos estàndard són molt poc flexibles ja que tenen 

mides  discretes i en conseqüència són difícilment adaptables a una forma i un espai 

acotats. Pel que fa a aquest aspecte, com que hi ha l’inconvenient que en aquesta 

empresa no produeixen un tipus de màquina, sinó que en fan moltes i molt diverses 

necessitaven un sistema que es pogués modificar ràpid i fàcilment pel que fa a les 

dimensions. 

- Sobredimensionat: Pel que fa a les màquines que solen produir a Idneo aquests 

sistemes els hi queden molt sobredimensionats, ja que la càrrega que s’ha de moure 

no sol arribar al Kg i a més, tampoc solen ser necessaris mecanismes d’alta velocitat. 

- Econòmic: Aquest tipus de productes solen ser molt cars en part degut a que els 

robots cartesians que hi ha al mercat estan sobredimensionats per a les necessitats 

d’Idneo. 

Per aquests motius s’ha decidit dissenyar un robot cartesià parametritzable, és a dir que a 

partir del CAD en 3D, modificant les dimensions de la superfície de treball, automàticament 

s’adaptarà tota l’estructura a aquestes noves mides. Això aportarà al sistema molta flexibilitat. 

Com a objectiu secundari, el projecte té com a finalitat familiaritzar-se amb una tecnologia 

molt recent dins Idneo.  

L’empresa disposa d’una màquina molt potent de fabricació additiva a partir de pols de 

poliamida 12. Encara no s’ha treballat gaire amb ella i el que es vol amb aquest projecte és 

comprovar experimentalment quines prestacions aporta aquest sistema de fabricació, quins 

aspectes són crítics i quins altres s’obtenen amb bons resultats.  

Amb l’anàlisi del resultat augmentarà el know-how de l’empresa en aquest tipus de fabricació. 

Aquesta tecnologia permetrà imprimir ràpidament peces i productes, aportant gran 

autonomia a l’empresa. Concretament, en el cas del dispositiu a dissenyar suposarà una 

important reducció del temps en obtenir els elements necessaris i en conseqüència una 

disminució del temps de fabricació.  

Així doncs,  d’una forma senzilla i ràpida s’obtindran uns mòduls que es poden afegir a 

dissenys d’altres màquines estalviant-se així tot el procés que es segueix actualment.  
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Finalment un altre aspecte molt important per a l’empresa és l’econòmic. La hipòtesi inicial es 

que produir el robot en 3D serà més econòmic que comprar-lo als proveïdors amb qui 

acostumen a contactar. Aquest punt s’haurà de validar al final del projecte. 

2.2. Objectius del projecte 

L’objectiu global d’aquest projecte és dissenyar i construir un sistema de tres eixos que es 

pugui implementar en els productes que dissenya l’empresa Idneo. Les especificacions 

dimensionals que té el sistema venen determinades per la mida de la cuba (volum de treball 

de la impressora) de la màquina d’impressió 3D que s’utilitzarà per a la fabricació de les 

diferents guies i components del dispositiu. 

Es tracta d’un projecte desenvolupat en una empresa, per tant l’objectiu final és que aquest 

sistema suposi millores destacables en el servei al client, l’autonomia, la reducció del temps, 

la flexibilitat i l’econòmic. 

2.3. Abast del projecte 

Aquest projecte és un disseny inicial d’un robot cartesià, és a dir, és un prototip en fase de 

millora i no és un disseny definitiu. L’objectiu és que a partir d’aquest primer 

desenvolupament, el departament mèdic perfeccioni alguns detalls que considerin més crítics 

per acabar d’ajustar el sistema a les diferents necessitats que tenen en els productes que 

dissenyen i que a partir d’aquí en facin ple ús en els projectes que duguin a terme.  

Aquest treball és un estudi mecànic complert en el que s’inclou tant el disseny del prototip, 

l’estudi dinàmic del sistema, el dimensionament dels motors i elements de transmissió i, 

finalment el muntatge del dispositiu dissenyat.  

És important esmentar que el projecte es limita a l’estudi pròpiament mecànic i que la part de 

programació del sistema la realitzarà el departament de hardware i de software de l’empresa i 

que no estaran inclosos dins del treball. 

Dins l’abast d’aquest treball es pretén obtenir una primera mostra del disseny del dispositiu. 

Amb l’anàlisi d’aquest projecte es podrà veure com treballa la impressora 3D i recollir dades 

del funcionament i dels resultats, doncs l’empresa està en fase d'aprenentatge d’aquesta 
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nova tecnologia i es vol veure com aplicar-la dins del sector mèdic, amb quins acabats i 

toleràncies s’obtenen les peces i si són acceptables o no. 

Per aquest disseny hi havia algunes restriccions i peticions que no han estat triades sinó que 

s’han imposat des de l’empresa.  

Una és el material i la tecnologia que s’utilitzarà per fer les peces d’aquest prototipus. La 

major part de les peces del dispositiu estan fetes a partir de Poliamida 12 en pols amb el 

mètode d’impressió 3D. 

Una altra restricció imposada són les mides: la idea és que l’estructura s’imprimeixi tota de 

cop, per tant el dispositiu que està limitat a les mides de la cuba de la impressora que són 

380×380 ×284mm.  

Finalment la darrera petició era aprofitar en la mesura de lo possible material que estigués 

disponible a l’empresa per evitar comprar alguns components com ara motors, rodes, 

sensors, plaques, cargols, etc. 

Aquestes han estat les úniques restriccions imposades des de l’empresa, totes les altres 

decisions i el disseny ha estat resultat de decisions preses en funció de les necessitats que 

interessava cobrir.  
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3. Conceptes previs  

Abans d’entrar en el cos del treball, que correspondria a les fases del disseny del robot 

cartesià a continuació s’introdueixen uns conceptes previs, que serviran per situar en context 

el dispositiu que es vol dissenyar i la metodologia que s’utilitzarà. En primer lloc, es definiran 

conceptes propis de robòtica i a continuació tot el que té a veure amb la tecnologia que s’ha 

utilitzar per dur a terme el disseny i la construcció del robot.. 

3.1. Robots industrials 

Per començar s’intentarà donar una visió àmplia de la definició de robot i de robot industrial i 

una breu classificació per poder ubicar el dispositiu que es vol desenvolupar en aquest 

projecte. 

Segons la RAE un robot és: 

Màquina automàtica programable capaç de realitzar determinades operacions de manera 

autònoma y substituir als éssers humans en algunes feines, en especial les pesades, 

repetitives o perilloses; pot estar dotat de sensors, que li permeten adaptar-se a noves 

situacions. 

Pel que fa a un robot industrial, segons la federació internacional de robòtica (IFR) es defineix 

com: 

Una màquina de manipulació automàtica, reprogramable i multifuncional amb tres o més 

eixos que poden posicionar i orientar matèries, peces, eines o dispositius especials per a 

l’execució de feines diverses en les diferents etapes de la producció industrial, ja siguin en 

una posició fixa o en moviment.  

Un cop vista la subtil  particularitat del robot industrial podem classificar el sistema que s’ha 

dissenyat com un  robot industrial ja que el seu moviment i la seva funció principal és 

desplaçar-se al llarg de l’eix x, y i z i realitzar diferents tasques com ara pipetejar, llegir codis 

de barres, agafar mostres, moure components, posar taps, etc. 
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3.1.1. Classificació  

Pel que fa als robots industrials es poden trobar en una àmplia gama de mides, formes i 

configuracions. Poden classificar-se de moltes maneres segons com sigui el control, la tasca 

de duen a terme, el sector on es troben, les mides, etc. 

Abans de la classificació és important destacar l’estructura que tenen els robots industrials. 

Un manipulador robòtic d’aquestes característiques disposa de diferents parts connectades 

mitjançant articulacions o juntes que permeten el moviment relatiu de cadascuna d’elles. 

Les articulacions poden ser: 

-Lineals o prismàtiques: en el cas que les parts que s’uneix llisquin linealment entre elles. 

-Rotacionals: en el cas que els extrems que s’uneixen tinguin un moviment de rotació l’un 

respecte l’altre. 

Un cop es coneix l’estructura dels robots industrials donem lloc a la seva classificació segons 

la configuració que els regeix. Es poden trobar les següents: 

-Configuració polar: Aquesta configuració utilitza coordenades polars per indicar 

qualsevol posició. Consta de dues articulacions rotacional i una lineal. 

 

Figura 3-1: Configuració robótica polar [32] 

-Configuració cilíndrica: En aquesta configuració trobem una articulació rotacional 

sobre una base i dues articulacions lineals per el moviment en altura i en la direcció 
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del radi.  

 

Figura 3-2: Configuració robótica Cilíndrica [32] 

-Configuració cartesiana: Aquest robot té tres graus de llibertat que corresponen  als 

tres eixos cartesians que són perpendiculars entre si. Aquesta mena de robots es 

mouen per l’espai només amb tres articulacions lineals. El resultat és un espai de 

treball en forma de caixa i és dels robots més fàcils de controlar. 

 

Figura 3-3: Configuració robótica cartesiana [32] 

-Configuració de braç articulat: Aquest tipus de configuració utilitza tres articulacions 

rotacionals que aporten gran versatilitat de moviment i és un tipus de robot molt 

freqüentat en la indústria. 
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Figura 3-4: Configuració robótica de braç articulat [32] 

Pel dispositiu a dissenyar en aquest projecte s’ha triat la configuració cartesiana perquè es 

necessita un sistema que actuï sobre mostres que es  troben en una superfície horitzontal 

disposades ordenadament. Per aquest motiu els moviments requerits pel dispositius 

corresponen als graus de llibertat que cobreixen els robots cartesians, ja que interessa que 

l’extrem on s’inclourà la terminació desitjada  es mogui en el pla XY i que sigui capaç de 

realitzar accions seguint l’eix Z.  

Alhora de dissenyar un dispositiu robòtic a part de la classificació anterior també s’han de 

tenir en compte altres paràmetres:  

 -Graus de llibertat: És el número de moviments que volem que el dispositiu sigui 

capaç de desenvolupar. En el nostre cas el nombre de graus de llibertat que es vol cobrir són 

3, el eixos X, Y i Z. 

 -Espai de treball: És el volum delimitat pels punts on el robot pot actuar i 

desenvolupar les seves funcions. És important respectar aquest espai de treball per evitar un 

mal funcionament del dispositiu. Pel que fa al dispositiu que ens ocupa l’espai de treball és de 

300x230x76. 

 -Capacitat de posicionament del punt terminal: Aquest aspecte es concreta en tres 

magnituds: resolució espacial i precisió. En el nostre cas això no està determinat perquè la 

funció del dispositiu dependrà d’on s’apliqui i amb ella les magnituds esmentades 

anteriorment. 

 -Capacitat de càrrega: És el pes que pot transportar el manipulador. Aquest 

paràmetre és molt important per escollir un robot o un altre. En el nostre cas la massa a 
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moure és propera a un quilogram, per tant s’haurà de tenir en compte per tal de no 

sobredimensionar el sistema. 

 -Velocitat: És la màxima velocitat que pot adquirir el manipulador. En el cas que ens 

ocupa tampoc serà res crític perquè no hi ha una restricció en quant a la velocitat per tant no 

caldrà que sigui massa elevada. 

Tots aquests aspectes s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir o dissenyar un robot per 

una tasca concreta i és determinant definir bé aquests paràmetres per ajustar el dispositiu 

final a les necessitats que es volen cobrir. 

3.1.2. Robots cartesians tipus pòrtic 

Com s’ha comentat anteriorment un robot cartesià és aquell que es mou en tres eixos 

ortogonals a partir de tres articulacions lineals tot i que poden incloure un quart eix per l’eina 

del final del braç.   

Aquest tipus de dispositius són molt versàtils i tenen una capacitat de càrrega i una precisió 

millor que altres configuracions robòtiques. També cal dir que són molt adaptables i es troben 

avui dia en aplicacions molt diverses. 

D’altra banda però, aquest tipus de robots estan limitats pel seu disseny en voladís sobretot 

quan els eixos Y i Z són molt llargs ja que això provoca un gran moment flector. 

Un cas especial de robot cartesià són els anomenats robots pòrtic. La principal aportació 

d’aquesta variació és que es construeix amb dos eixos a la base X, un eix l’Y i un altre pel Z.  

Aquesta configuració evita que l’eix Y estigui en voladís i en conseqüència redueix molt el 

moment que es genera en el cas dels altres robots cartesians. Com a conseqüència 

s’augmenta molt la rigidesa del sistema en la direcció X i en general permet que els eixos 

tinguin carreres més llargues i velocitats més altes que el robot cartesià estàndard. 

Cal tenir en compte però que al tenir dos guies per una mateixa direcció el sistema podria 

donar problemes de falcament o dificultats en el moviment i el muntatge. Per aquest motiu cal 

imposar que un dels eixos X sigui l’eix guia mentre que l’altre sigui un “seguidor”. 
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Tot i que aquest tipus de configuració solen utilitzar-se per aplicacions on cal moure una 

càrrega molt pesada o es requereixen mides molt grans, també són adequats per màquines 

més petites fins i tot de mida d’escriptori que concretament és el cas que ens ocupa. 

3.1.2.1. Components del robot pòrtic 

Pel que fa als diferents components dels robots en general distingim els següents elements: 

l’estructura mecànica, transmissions, sensors, actuadors i sistema de control.  

A continuació s’exposen cadascun dels elements esmentats. 

3.1.2.1.1 Estructura 

L’estructura dels robots tipus pòrtic pot tenir petites variacions d’un disseny a l’altre però en 

general tenen una composició molt definida. 

En aquest tipus de robots l’estructura mecànica està formada per dos guies en l’eix X que 

conformen la base, una per l’Y que va des de una guia de l’eix X fins a l’altre 

perpendicularment i, finalment un tercer eix per la direcció Z que sol estar per sobre dels 

altres eixos.  

Poden haver-hi petites variacions com ara que en l’eix Y també hi hagi dues guies per fer el 

sistema més compacte, o depenent de l’aplicació que l’eix X i el Z siguin els que tinguin dues 

guies cadascú.  

Una part que és comuna per a tots els dissenys de robots tipus pòrtic són les articulacions de 

les que disposen. Aquestes es troben els tres eixos i sempre són prismàtiques, és a dir que 

el moviment relatiu entre les parts del robot és lineal en tots els casos.  

Aquesta seria l’estructura bàsica d’aquests tipus de robots, està clar però, que depèn de 

molts altres factors com ara els sistemes de transmissions que s’utilitzin, la ubicació dels 

motors, el tipus de terminació de l’eix Z, la tasca que realitzin, etc,  i que segons aquests 

l’estructura anirà variant i s’anirà fent més o menys complexa. 
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Figura 3-5: Exemple robot cartesià tipus pòrtic [33] 

3.1.2.1.2 Sistemes de transmissions 

Els sistemes de transmissió són una part fonamental en tota màquina o robot i són els 

responsables de transmetre el moviment dels actuadors fins als receptors.  

A continuació s’exposen els sistemes de transmissió més habituals per a dispositius tipus 

pòrtic amb els seus avantatges i inconvenients. 

-El vis sense fi és un dispositiu que transmet moviment entre eixos perpendiculars entre si 

mitjançant dues peces; el bis i el patí. 

 

Figura 3-6: Transmissió vis sense fi [34] 

-La transmissió per corretja  es basa en la unió de dues o més rodes mitjançant una cinta o 

corretja contínua que transmet el moviment  procedent de la roda motriu. Aquestes solen ser 

de goma i es poden trobar llises o dentades i planes o trapezoïdals. 
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Figura 3-7: Transmissió per corretxa [35] 

 

-La transmissió per cable és el mateix concepte que la transmissió per corretja amb la 

diferència que el dispositiu que envolta les rodes que giren és un cable generalment d’acer. 

 

Figura 3-8: Transmissió per cable [36] 

-La transmissió per cadenes, aquest tipus de transició també és un símil amb la corretja amb 

la diferència que en aquest cas les rodes disposen de pinyons que encaixen amb la cadena. 

 

Figura 3-9: Transmissió per cadena[37] 

 

Aquest tipus de transmissions són els més habituals per a robots tipus pòrtic i s’escullen unes 

o altres segons la funció i les prestacions que hagi d’aportar el robot. A continuació s’exposa 

una taula comparativa dels diferents sistemes de transmissió. 
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TIPUS AVANTATGES INCONVENIENTS 

Vis sense fi 
-Precisió   

-Molta Força 

Lentitud 

-Soroll 

Corretja 

-Rapidesa 

-silenciosos 

-Alt rendiment 

-econòmics 

-Poc precís (lliscament corretja-roda) 

-Manteniment (la goma cedeix) 

Per cable 

-Rapidesa 

-Silenciosos 

-Alt rendiment 

-econòmics 

-Poc precís 

(lliscament corretja-roda) 

Cadena 

-No 

desplaçament 

cadena-roda 

-Alt rendiment 

-No necessita 

treballar a alta 

tensió 

-Car 

-Desgast dents 

-sorollós 

-Poc flexible 

-Manteniment (Requereix lubricació) 

Taula 3-1: Taula comparativa sistemes de transmissió 

3.1.2.1.3 Sensors 

Un sensor és un dispositiu que capta informació del medi i la tradueix en variables 

elèctriques. Tots els sistemes robòtics disposen de sensors per poder rebre dades de 

diferents situacions i actuar en conseqüència.  

Els robots tipus pòrtic segons la funció que realitzin poden contenir nombrosos sensors i de 

tipus ben diversos, és a dir que no hi ha una generalització pel que fa als sensors.  

A continuació s’especifiquen dos sensors que s’han utilitzat en aquest projecte com a 

exemples: 

- Encoders (codificador): 
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Un encoder és un dispositiu electromecànic que permet codificar el moviment mecànic en 

diferents tipus d’impulsos elèctrics: digitals binaris, polsos, analògics, etc. D’aquesta manera 

la informació que genera pot ser interpretada pel sistema d’electrònica de control. 

Es poden classificar en : 

- Encoders lineals: 

Aquests dispositius bàsicament és un sensor que conté una escala graduada per 

determinar la posició en la que es troba.  

Aquests tipus de sensor s’utilitzen en sistemes amb moviment o que requereixin 

una alta precisió. 

- Encoders rotatoris: 

Aquest tipus d’encoders realitzen la lectura sobre discos que roten, normalment 

solidàriament a un motor. Mitjançant la codificació del disc l’encoder pot conèixer 

el nombre de voltes que ha realitzat el motor. 

Independentment de si un encoder és lineal o rotatori també poden seguir la següent classificació: 

- Absoluts: 

Els encoders absoluts tenen un codi per a cada posició i per tant en tot 

moment el sensor té informació de en quina posició es troba inclús sense 

necessitat de moure’s. 

Aquest tipus d’encoders solen ser més cars. 

- Incrementals: 

Els encoders incrementals detecten el moviment i la distància que s’ha 

recorregut. Això és degut a que detecten el valor inicial i final del 

recorregut. 

L’avantatge que presenten és que són més econòmics que els absoluts 

però suposa que el sensor no coneix la posició en la que es troba si no es 

desplaça. 



Disseny i muntatge d’un robot cartesià paramètric fet amb fabricació additiva 

 

  Pág. 21 

 

Més endavant en el treball s’entrarà més en detall de quins encoders s’han utilitzar per al 

robot i per què. 

-Finals de carrera o interruptors de posició: 

Aquest és un tipus de sensor imprescindible per a dispositius com els robots cartesians. Com 

aquests generen moviments al llarg d’eixos és important que disposin de sensors que 

detectin quan el dispositiu ha arribat al final d’aquest per fer que s’aturi el moviment. Aquests 

sensors es solen posar a l’inici i al final de cada eix per detectar quan s’ha d’aturar el motor. 

N’hi ha de molts tipus però un exemple són que són òptics i que disposen d’un emissor i d’un 

receptor de feix de llum. 

El funcionament és que quan un component opac talla el feix representa que s’ha arribat al 

final del recorregut i el sistema de control respon aturant el motor. 

3.1.2.1.4 Actuadors 

La funció d’un actuador és proporcionar força per moure un sistema mecànic. Els actuadors 

es classifiquen en tres tipus segons les seves fonts d’energia: trobem els actuadors 

pneumàtics, els hidràulics i els elèctrics. 

Els més comuns en els dispositius de tipus pòrtic són els elèctrics com ara serien motors o 

solenoides i en solen tenir tres, un per a cada moviment. 

3.1.2.1.5 Sistema de control 

El sistema de control és quelcom present en tot dispositiu robòtic i és el responsable 

d’assegurar que aquest serà estable en tot el rang del seu treball.  

Es defineix com un sistema que es caracteritza per la presència d’elements que permeten 

influir en el  funcionament del dispositiu actuant sobre les variables de control i les de sortida. 

3.1.2.2. Aplicacions  

Pel que fa a les aplicacions d’aquest tipus de dispositius són molt diverses. Els robots 

cartesians estan molt estesos en la indústria i podem en trobar de moltes mides i funcions 

diferents. Alguns exemples d’activitats que poden desenvolupar serien: transportar materials 
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pesats (funció de grua), emmagatzematge de caixes, pipetejar, posar i treure taps, moure 

mostres, formar part d’impressores 3D, llegir codis de barres, etc. 

 

 

Figura 3-10: Exemples d’aplicacions de robots cartesians [38] 
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4. Metodologia  

En aquesta part del treball s’exposen quines tecnologies s’han utilitzat pel disseny i la 

fabricació del dispositiu. 

4.1. Software Creo Parametric 

El disseny del robot s’ha dut a terme amb el software Creo Parametric 2019. Aquest 

programa  és una eina molt potent i capdavantera del modelat 3D en la indústria.  

Des de l’empresa es va decidir dissenyar amb aquest programa per poder fer el sistema 

paramètric i perquè el disseny seguís la metodologia Top Down Design que a continuació 

s’exposa. 

4.1.1. Metodologia Top Down Design 

En els programes CAD per dissenyar peces i assemblatges destaquen dues metodologies: 

- Down Up Design : Aquesta correspon a la metodologia tradicional de treballar, és a 

dir creant varies peces i després assemblar-les. 

No es considera l’assemblatge com a finalitat de disseny; cada peça té un disseny 

independent en si mateixa i no existeixen relacions dimensionals entre dos 

components diferents.  

Aquest procés és adequat per dissenys poc complexes o amb poques peces on el 

dissenyador és capaç de controlar totes les variables del producte i canviar-les 

manualment. 

En el Down up Design la informació està continguda en cada peça i no hi ha una font 

centralitzada que es pugui modificar. 

Aquesta metodologia de dissenyar és la més popular en els programes CAD perquè 

la manera de treballar és més lineal i senzilla que en el Top Down Design. 

-Top Down Design:  en aquesta forma de treballar, a diferència de l’anterior es busca 

definir l’estructura del producte abans de ser dissenyat. 
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En el procés la informació crítica se situa en els nivells superiors de l’assemblatge i 

aquesta es transmet als subassemblatges corresponents. 

El dissenyador, comença definint el concepte del producte i aquesta informació es 

transmet a la resta d’elements. 

L’objectiu principal del Top Down Design és crear un sistema interrelacionat i 

paramètric, en el que la informació crítica l’heretin els subcomponents que formen el 

conjunt. 

Cal destacar que una peça creada amb aquesta metodologia no serà totalment 

independent ja que tindrà les relacions i restriccions de l’esquelet que la conté. Això fa 

que el model estigui totalment relacionat en si mateix i faci el procés del redisseny 

molt més ràpid i senzill. 

En conclusió, la finalitat del Top Down Design és crear sistemes dinàmics en el que 

les diferents parts que els conformen estan vinculades entre sí mitjançant relacions 

paramètriques que poden ser matemàtiques, dimensionals o geomètriques. 

Aquesta darrera metodologia és la que s’ha seguit en tot el disseny del robot cartesià 

i és pròpia del Creo Parametric. 

Un cop vista la diferència entre les dues metodologies s’exposa el funcionament  i la forma 

de treballar seguint el mètode Top Down Design. 

En aquest cas les estructures senzilles s’anomenen esquelets. Aquests són elements 

senzills que serveixen de referència i poden ser plans, punts, eixos o superfícies.   

Un cop definits els diferents esquelets s’afegeixen al conjunt de tal manera que no depenguin 

necessàriament d’altres presents en el sistema aportant-li robustesa. 

Un disseny pot estar format per un o més esquelets depenent de com es vulgui definir la 

peça o de la seva complexitat. 
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Figura 4-1: Possibles esquelets d'un conjunt [39] 

Aquesta forma de dissenyar evita el problema principal que sorgeix quan es treballa de la 

manera tradicional. En aquest cas la forma de procedir és anar afegint peces a un 

assemblatge aquestes prenen les referències d’una peça col·locada anteriorment.  

Per tant totes les parts d’un disseny estan relacionades entre elles de tal forma que si s’ha de 

fer un canvi en el conjunt sorgeixen molts problemes. Si es treuen peces de les que en 

depenen altres, aquestes perden referències i el conjunt pot deixar d’estar definit. 

En canvi, quan es treballa per esquelets el procés és més senzill de visualitzar, l’organització 

és més integral i les modificacions més simples donant més flexibilitat al conjunt. Tot i que 

aquesta metodologia requereix un treball previ on s’han d’estructurar molt bé els diferents 

esquelets. 

El procés Top Down Design consta de 9 etapes a seguir. Presenten cert flexibilitat, en el 

sentit que en algun cas es pot intercanviar l’ordre o, inclús depenent de la dificultat del 

disseny prescindir d’alguna d’elles. Es concreten més endavant en el treball. 

4.1.2.  Disseny Paramètric 

Dins de la metodologia Top Down Design, hi ha l’opció de fer que el disseny digui paramètric; 

en el cas del robot cartesià és el que s’ha fet servir. 

El disseny paramètric té la propietat que totes les peces que conformen un assemblatge o un 

conjunt depenen d’uns paràmetres escollits pel dissenyador i si el valor d’aquests canvia, 

l’estructura sencera es modifica per tenir coherència amb els nous valors triats. 

Que un disseny pugui ser paramètric aporta grans avantatges perquè si es vol fer una 

modificació de tot el conjunt només canviant pocs valors es modifica tot el disseny. Per tal 
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que això funcioni correctament les peces que conformen el sistema han d’estar ben definides 

i ben relacionades entre elles i amb l’esquelet que conté els valors dels paràmetres. 

En el cas concret del disseny del robot del treball és molt important que s’aprofités aquesta 

propietat perquè l’objectiu final del sistema que s’ha dissenyat és afegir-ho a altres dispositius 

que ha produït o que en un futur produirà Idneo.  

Aquest fet fa que les mides del robot cartesià requerides siguin diferents segons a la màquina 

on s’ha d’acoblar.  

Cal destacar que un disseny es pot fer tant paramètric com es vulgui, és a dir que pot haver 

un assemblatge on variant uns paràmetres totes les peces es modifiquin o pot haver-hi un 

altre on només algunes peces variïn. 

En el cas del robot de tres eixos que s’ha dissenyat en el projecte només s’ha parametritzat 

la longitud de les guies i la posició d’algunes peces, és a dir que els eixos X, Y i Z varien la 

seva llargada segons els valors que prenen els paràmetres dels que depèn el disseny, però 

totes les altres peces com ara rodes, xapes metàl·liques, peces de subjecció, etc romanen 

constants en quant a mides. 

S’ha pres aquesta decisió per simplificar al màxim el disseny dins del possible i perquè per 

l’aplicació i l'ús que se li donarà a aquest dispositiu tampoc era necessari variar la mida de les 

altres peces. 

És important tenir en compte que qualsevol disseny paramètric cal analitzar-ho en les 

diferents mides que pot prendre, perquè en el CAD qualsevol valor que se li doni als 

paràmetres serà vàlid. Per aquest motiu és recomanable acotar un rang de valors màxims i 

mínims que poden prendre els diferents paràmetres per evitar dissenys que no es sostinguin 

en la realitat. En el cas del dispositiu dissenyat aquest rang de valors es determina més 

endavant. 

4.2. Impressió 3D 

A part del Creo Parametric una tecnologia de gran importància i molt característica utilitzada 

en aquest projecte és la impressió 3D.  
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Idneo disposa d’una màquina d’impressió 3D molt potent i d’última generació que s’ha decidit 

utilitzar per a la fabricació de moltes parts del robot cartesià. 

De fet, que el dispositiu a dissenyar estigués fet amb aquesta tecnologia era una restricció 

imposada des del principi per l‘empresa. 

Aquesta decisió s’ha pres per diferents motius: 

-Aportar autonomia a l’empresa: Amb aquesta impressora Idneo pot fabricar l’estructura del 

robot cartesià a la seva seu sense dependre de cap altra companyia ni proveïdor. 

- Rapidesa: La impressió 3D és bastant ràpida, les peces triguen al voltant d’una setmana 

des de que es comencen a imprimir fins que es poleixen i es tinten. A part d’això Idneo 

s’estalvia el temps del transport d’aquestes ja que es produeixen directament a la mateixa 

empresa. 

-Permet que el robot cartesià tingui qualsevol mida: Amb la impressió  3D es poden obtenir 

les mesures desitjades sense cap impediment, en el cas que les mides superin l’espai de la 

cuba s’hauran d’imprimir en torns diferents per després unir les peces. Gràcies a això, es pot 

dissenyar un dispositiu a mida per a cada màquina, aspecte molt positiu per al cas que ens 

ocupa. 

- Gran varietat de formes: Amb la impressió 3D es poden fer formes molt diverses que seria 

molt costós fer-les amb altres tecnologies. Gràcies a això s’ha pogut dissenyar el dispositiu 

amb molta llibertat. 

-Augmentar el Know-How: Aquesta tecnologia és molt nova dins Idneo i aplicant-la en aquest 

dispositiu es podrà aprendre del funcionament de la impressió 3D per poder-la utilitzar en 

altres aplicacions i dispositius.  

-Econòmic: Utilitzant la impressió 3D de l’empresa  es creu que el dispositiu dissenyat en 

aquest projecte serà més econòmic del que costa comprar-ho a un fabricant. 
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4.2.1.  Tecnologies d’impressió 

La impressió en 3D o fabricació additiva és un procés en el que es creen peces dipositant el  

material que les conformen en capes segons un model digital. En aquests processos s’ha de 

tenir present el software, el hardware i les propietats del material amb el que es treballarà. 

Amb aquesta tecnologia es poden construir un ventall molt ampli de peces per a aplicacions 

molt variades i poden anar des de prototips fins a productes finals. 

Es poden distingir diferents tipus d’impressora 3D en funció de la tecnologia que utilitzen. Les 

més comuns són: 

- Impressores 3D per estereolitografia (SLA): Aquesta tècnica va ser la primera en 

utilitzar-se. Consisteix en l’aplicació de llum ultraviolada sobre una resina líquida 

sensible a aquesta. El feix de llum va solidificant la resina només allà on il·lumina. 

L’estructura que es va solidificant es cobreix novament de resina per formar una nova 

capa i així successivament fins que la peça està acabada. 

- Impressores 3D per sinterització selectiva per làser (SLS): Aquesta tecnologia té un 

funcionament molt similar a l’anterior amb la diferència que permet utilitzar molts 

materials diferents en pols com ara nylon, poliestirè, ceràmica, etc. En aquest tipus 

d’impressora el làser impacta sobre la pols fonent-la; quan es solidifica acaba formant 

la peça desitjada.  

- Impressores 3D per injecció: Aquesta impressora diposita una capa de material en 

forma de pols. A  continuació se li aplica un líquid només en les zones que formaran 

part de la peça final. Posteriorment s’aplica una font de calor que fa solidificar aquelles 

zones impregnades amb el líquid. I així successivament fins a formar la peça 

complerta. 

Aquesta tecnologia d’impressió és la que s’ha utilitzat per fer les diferents peces del 

robot cartesià dissenyat. 
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- Impressores per deposició de material fos (FDM): Aquesta tecnologia consisteix en 

depositar un polímer fos sobre una base plana capa a capa. El material es troba 

inicialment enrotllat en estat sòlid i en forma de cable. En el procés d’impressió es fon 

i s’expulsa per una terminació en forma de filaments molt prims que es van solidificant 

donant forma a la peça desitjada.  Els materials més utilitzats són el PLA i el ABS 

però es poden utilitzar d’altres. 

 Aquest tipus de tecnologia és la més comuna en usuaris domèstics. 

A la taula següent es pot veure un resum dels avantatges i els inconvenients que presenten 

les diferents tecnologies que existeixen d'impressió 3D.  

Tecnologia d’impressió Avantatges Inconvenients 

Estereolitografia (SLA) -Alta qualitat 

-No reaprofitament material 

-Només un tipus de material 

(resina) 

-Dispositiu car 

-Maquinaria gran 

Sinterització selectiva per 

làser (SLS) 

-Alta qualitat 

-Molts tipus de materials 

-Reaprofitament excedents 

material 

-Dispositiu car 

-Màquina molt gran 

Injecció 

-No calen estructures de 

suport 

-Es poden imprimir peces de 

molts colors 

-Reaprofitament material 

excedent 

-Dispositiu car 

-Màquina molt gran 

Deposició de material fos 

(FDM) 

-Molts materials 

-Fàcil manipulació 

-Màquines petites 

-Accessible 

-Qualitat baixa 

Taula 4-1: Comparació sistemes d'impressió 
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4.2.2. Impressora HP Multi Jet Fusion (HP MJF) 

La impressora que s’ha utilitzat en aquest projecte és la HP Multi Jet Fusion i funciona per 

injecció. A continuació s’explicarà aspectes més tècnics del funcionament d’aquesta 

tecnologia emprada. 

4.2.2.1. Procés d’impressió 

La impressió de la HP MJF 3D comença amb una fina capa de pols de plàstic uniformement 

escalfada i estesa en la superfície d’impressió. 

A continuació s’apliquen dos agents diferents: un producte de fusió  un altre de detall. L’agent 

de fusió s’aplica allà on interessa que la pols solidifiqui per donar forma a la peça mentre que 

l’agent de detall s’aplica als llocs corresponents a les arestes de la peça alterant les 

condicions de fusió de les partícules impregnades per aquest i, en conseqüència, la definició 

d’aquestes zones és molt més alta. 

Després una font d’energia en forma de calor escombra la superfície d’impressió provocant 

una reacció entre els agents dipositats anteriorment i el material d’impressió solidificant-lo.  

Aquest procés es repeteix fins que s’obté la peça completa. Tot el material que no es 

solidifica es pot reaprofitar perquè queda intacte i, de fet, la pròpia impressora té un sistema 

de recollida d’aquesta pols restant. 

Les peces resultants d’aquest procés tenen una densitat similar als models fets a partir 

d’injecció de plàstic a més de bones propietats mecàniques en totes les direccions. 
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A continuació es mostren unes imatges on es simula el procés seguit per la HP MJF 3D. 

 

Figura 4-2:Procés d'impressió de la HP MJF 3D [40] 

4.2.2.2. Material d’impressió 

El material que utilitza la impressora HP MJF 3D és la Poliamida 12.  Aquest plàstic està 

present en molts productes que se solen obtenir a partir d’injecció de plàstic.  

La poliamida és un termoplàstic semi cristal·lí. La formació de cristalls provoca que el material 

s’encongeixi a mesura que es va refredant.  La quantitat de recristal·lització i contracció 

depenen de la temperatura a la que se sotmet el material tant durant com després de la 

fusió. A l’annex 1 es poden veure les propietats del material 

4.2.2.3. Aspectes generals de disseny amb la HP MJF 

Aquesta impressora com s’ha pogut veure és un dispositiu d’última tecnologia que té molt 

bones prestacions. És important però, que per tal d’aprofitar al màxim el potencial que té 

s’han de tenir en compte alguns aspectes alhora de dissenyar. 

- Gruix de les parets: És important respectar el gruix mínim que es pot imprimir amb la 

HP MJF 3D perquè sinó les peces que s’imprimeixin no tindran les prestacions 

mínimes que pot donar la màquina.  

Concretament  les parets orientades verticalment han de tenir un gruix mínim de 0,3 

mm i les que estan orientades horitzontalment ha de ser de 0,5. En el cas que es 

facin parets més primes apareix el risc de que es trenquin si són sotmeses a algun 
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esforç. 

 

Figura 4-3: Orientacions prets i mides mínimes per la HP MJF ·D [41] 

 

Figura 4-4: Eixos de coordenades de la HP MJF 3D [42] 

 

- Precisió en el disseny: Aquesta impressora té una resolució alta i per tant pot fer 

acabats de peces amb molt detall. Tot i així hi ha unes mides mínimes que és 

important respectar-les per assegurar el bon acabat de les peces. A continuació hi ha 

una taula on es mostren algunes com a exemples. 

Aplicacions Mida mínima [mm] 

Diàmetre d’eixos (a una alçada de 10mm) 0,5 

Diàmetre forat passant 0,5 

Profunditat mínima per a detalls gravats 1 

Altura mínima per a detalls en relleu 1 

Taula 4-2: Exemples de mides mínimes necessàries per la HP MJF 3D 
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Com es pot observar les mides llindar són molt petites degut a la gran precisió 

d’aquesta impressora.  

 

- Precisió degut a l’orientació de les peces: A banda de les restriccions de disseny 

també influeix molt en la precisió la disposició de les peces a la cuba d’impressió. 

A l’annex 1 s’exposen uns punts claus per assegurar el bon acabat de les peces a 

imprimir: 

4.2.2.4. Allotjaments i inserts amb la HP MJF 

El robot dissenyat en aquest projecte conté diferents inserts, i per aquest motiu,  s’especifica 

què cal tenir en compte alhora d’afegir inserts a les peces obtingudes a partir d’impressió 3D.  

Un insert és un component cilíndric de llautó, acer inoxidable o alumini que s’insereix 

generalment per pressió en forats tant en peces de plàstic com de fusta. Aquests tenen la 

part externa amb una geometria irregular i rugosa per tal que generi fricció amb el forat on 

s'allotja afavorint a l’adherència. D’altra banda té la part interna roscada en la que 

s’introdueixen cargols per a unir diferents peces. N’hi ha de molts tipus diferents depenent de 

l’aplicació. 

És una solució molt habitual en peces de plàstic que estan formades per la unió de diferents 

parts ja que és una alternativa més compacta que roscar amb volanderes i femelles.  

 

Figura 4-5: Inserts [43] 
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Un cop vist què són els inserts i com funcionen es passa a detallar al que s’ha de tenir en 

compte per dissenyar  els seus allotjaments amb la HP MJF. 

El bon funcionament dels inserts que s’han triat per al robot cartesià (segons el full 

d’especificacions de la impressora) depèn molt de les toleràncies del forat on s'allotgen i es 

recomana utilitzar-los per a aplicacions que no requereixin molts esforços. 

Per a posar un insert és necessari un orifici previ, els seu diàmetre és molt important per a 

aconseguir la resistència òptima; un forat massa gran generarà massa poca resistència i un 

massa petit podria trencar l’insert o deformar-lo. Els proveïdors d’aquest tipus de components 

especifiquen quines mides són les adequades per al forat on s’allotjarà l’insert. Tot i així com 

la HP MJF pot tenir variacions dimensionals de fins a +/- 0,2 mm és important seleccionar un 

insert que sigui compatible amb les desviacions que presenta la màquina. 

En cas que el forat on s’allotgi formi part d’una estructura, simplement s’ha de dissenyar 

aquest, respectant les mesures tant de les especificacions de l’insert com de les toleràncies 

que aporta la impressora. 

 

Figura 4-6: Esquema representatiu de inserts en estructures d'impressió 3D en allotjaments a 

l’estructura [44] 

En canvi, si l’allotjament del forat sobresurt de l’estructura també hi ha instruccions alhora de 

fer el disseny.Per a components amb un diàmetre menor a 6mm, el gruix n’hi ha prou amb 

que sigui el doble del diàmetre de l’insert. En cas contrari el gruix mínim ha de ser de 3mm. 
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Figura 4-7: Esquema representatiu de inserts en estructures d'impressió 3D en allotjaments que 

sobresurten de l'estructura [45] 

 

4.2.2.5. Toleràncies dimensionals de la HP MJF 

La tecnologia HP MJF permet la impressió de peces que poden assemblar-se entre elles o 

amb d’altres components de diferents procedències. És important considerar les toleràncies 

en l’etapa de disseny per així preveure el rang de variació que poden tenir les peces i 

assegurar un bon ajust i assemblatge del producte final. El procediment d’especificar la 

precisió i l’exactitud amb la que es fabrica una peça es defineix mitjançant els graus de 

tolerància internacionals (IT) definits en la ISO 286. Aquest valors són el conjunt de 

toleràncies considerades com corresponents a un mateix grau de precisió. Hi ha 20 graus de 

toleràncies des de IT01 fins a IT18 (veure taules a l’annex1), a mesura que aquest augmenta 

la precisió disminueix i per tant la desviació de les mesures és més gran. 

Pel que fa als components d’injecció de plàstic el seu grau IT està comprès entre els valors 

IT11 i IT15. En el cas de la impressora HP MJF les toleràncies de les peces que s’obtenen 

tenen un grau IT13. 
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Figura 4-8: Grau IT de la HP MJF Vs grau IT de peces d'injecció de plàstic [46] 

Això mostra que per a dissenyar una peça que es vol imprimir amb aquest dispositiu s’ha de 

fer tenint en compte les toleràncies dimensionals corresponents al IT13, per tant, les 

precaucions que s’han de prendre són molt equivalents a les que es fan en el cas del disseny 

de peces plàstic que es fabriquen per extrusió. 
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5. Disseny robot cartesià tipus pòrtic 

5.1. Objectius i especificacions 

L’objectiu del robot cartesià dissenyat en aquest projecte com s’ha comentat anteriorment, és 

bàsicament aportar una millora al procediment de disseny i construcció que tenen a 

l’empresa on s’ha desenvolupat el projecte. 

El departament mèdic està interessat en disposar d’un robot cartesià totalment modular i 

paramètric que es podria afegir a les màquines requerides pel client sense necessitat de 

dissenyar-ho de zero ni comprar-ho. 

Aquest fet aportarà alguns avantatges que a continuació s’exposen: 

- Flexibilitat: Els sistemes de tres eixos estàndard són molt poc flexibles ja que tenen 

mides  discretes i en conseqüència són difícilment adaptables a una forma i un espai 

acotats.  

Gràcies al disseny del robot cartesià d’aquest treball modificar les seves dimensions 

serà molt ràpid i fàcil i això farà que sigui un dispositiu molt flexible i fàcilment 

adaptable a les màquines on s’hagi d’incorporar. 

- Fet a mida: Pel que fa a les màquines que solen produir a Idneo aquests tipus 

sistemes estàndard els hi queden molt sobredimensionats, ja que la càrrega que s’ha 

de moure no sol arribar al Kg i a més, tampoc solen ser necessaris mecanismes 

d’alta velocitat. 

Gràcies al robot desenvolupat en aquest treball Idneo disposarà d’un dispositiu 

pensat per a les necessitats que les màquines on s’incorporen han de cobrir. 

- Econòmic: Aquest tipus de productes solen ser molt cars en part degut a que els 

robots cartesians que hi ha al mercat estan sobredimensionats per a les necessitats 

d’Idneo. 

En principi el robot dissenyat com que es produirà a la meixa empresa suposarà un 
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estalvi econòmic per aquesta. 

Per els motius comentats  s’ha decidit dissenyar un robot cartesià parametritzable, és a dir 

que a partir del CAD en 3D, modificant les dimensions de la superfície de treball, 

automàticament s’adaptarà tota l’estructura a aquestes noves mides.  

Pel que fa a les especificacions imposades per l’empresa només n’hi havia dues: 

- Que l’estructura del dispositiu dissenyat estigués feta amb impressió 3D de la HP 

MJF de l’empresa.  Aquest punt era molt important perquè així es pot aprofitar la 

tecnologia de la que disposa Idneo.  

Aquesta aporta grans avantatges com ara ser pràcticament autònoms en la 

construcció del robot i conèixer de primera mà les prestacions de la impressora així 

com veure si l’estructura resultant és més econòmica que en el cas que es fes a 

partir de perfils d’alumini. 

- Les mides llindar que podia tenir el dispositiu. Des de el departament es va demanar 

que l’estructura s’imprimís tota alhora per reduir al màxim les toleràncies entre les 

peces. Per aquest motiu les mides del robot han estat limitades per la dimensió de la 

cuba d’impressió. 

A part d'aquests dos requisits s’ha tingut plena llibertat en el disseny del robot cartesià. 

5.2. Estudis preliminars 

Abans d’iniciar qualsevol disseny s’ha de fer un estudi previ del que hi ha actualment al 

mercat. Concretament a l’empresa hi havia tres dispositius 1diferents que tenen una 

estructura de robot cartesià. Abans de començar a dissenyar es va observar les seves 

característiques. 

- A: Impressora 3D de sobretaula: 

                                                 

1
 Els peus de foto d’aquestes imatges s’han obviat perquè coincideixen amb els títols que les 

precedeixen 
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- B: Fresadora de sobretaula: 

 

 

 

 

- C: Selector de mostres: 

 

C: Selector de mostres 
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Com es pot veure, els tres dispositius són ben diferents tot i ser tots ells un robot cartesià. 

La primera imatge (A) correspon a una impressora 3D tipus FDM. El que és interessant 

d’aquest dispositiu és que els motors no es mouen per l’estructura, d’altra banda un aspecte 

negatiu és que la direcció horitzontal el moviment només es realitza a través d’una sola guia. 

La segona imatge (B) correspon a una petita fresadora. Un aspecte molt positiu d’aquest 

sistema és la seva robustesa en tots tres eixos. En canvi, un punt negatiu que presenta és 

que està sobredimensionat en quant a rodes; hi ha masses rodes en cada eix i de fet 

algunes d’elles ni treballen. 

Per acabar la tercera imatge  (C) és un dispositiu que agafava mostres. Tot i tenir una 

estructura molt diferent a realitzar moviments una mica més específics ha estat molt profitós 

tenir-ho d’exemple. Els moviments els realitza amb una transmissió per cable i ha sigut molt 

positiu poder estudiar més en profunditat el seu funcionament. 

Un cop es va tenir una idea més concreta del seu funcionament i estructura dels dispositius 

que s’han comentat  es va començar a entrar en el detall del robot que ocupa aquest 

projecte. 

5.2.1. Elecció del tipus de transmissió 

El primer que es va fer abans de començar el disseny pròpiament va ser escollir quines 

transmissions tindria el robot. És un aspecte molt important a decidir perquè el bon 

funcionament del dispositiu en gran part depèn d’aquest. De sistemes de transmissió n’hi ha 

de molts tipus com s’ha vist anteriorment. Per triar correctament el sistema que millor 

s’adapta a les necessitats que es tenen és molt important tenir clar quines prestacions són 

imprescindibles cobrir i ordenar-les en ordre de prioritats.  

Per poder triar un sistema o un altre s’ha tingut en compte els següents aspectes: 

- Versatilitat 

- Rapidesa 

- Soroll generat 

- Compactació 

- Preu 
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- Càrrega suportable 

La precisió, tot i ser un factor important en el nostre treball, es ressol amb els encoders que 

s’afegiran en el dispositiu. Més endavant s’explica més en detall en que consisteix. 

A continuació es mostra una taula comparativa dels diferents elements de transmissió que 

s’han valorat per incorporar-los en el robot cartesià: 

TIPUS AVANTATGES INCONVENIENTS 

Engranatge 
-Bona precisió 

- Molta força 

-Lentitud 

-soroll 

Vis sense fi 
-Precisió 

-Molta força 
-Lentitud 

Per cable 

-Rapidesa 

-silenciosos 

-econòmics 

-Poc precís 

- Poca força 

Corretja 

-Rapidesa 

-silenciosos 

-econòmics 

-Poc precís 

-Poca força 

Taula 5-1: Comparació entre diferents sistemes de transmissió 

Es va distingir entre les transmissions de les direccions horitzontals i el de la direcció vertical 

perquè requereixen diferents característiques. A partir d’ara en el treball es farà referència 

constantment a les diferents direccions en les que treballa el motor. Per aquest motiu 

s’especifica que l’eix X i el Y corresponen a les direccions de pla horitzontal i l’eix Z correspon 

a l’eix vertical. A continuació s’explica el sistema de transmissions triat tant per les direccions 

X-Y com per la Z. 

Pel que fa a les transmissions dels eixos X i Y es va fer un estudi que a continuació s’exposa. 

Per poder fer una selecció objectiva i que s’ajustés al màxim a les nostres necessitats es va 
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realitzar un procés anomenat  AHP,  també conegut com procés d’anàlisi jeràrquic. 

Aquesta eina serveix per ordenar les prestacions que volem cobrir de més a menys prioritat i 

a partir d’aquest ordre s’obté quina solució és la que més s’adequa a les necessitats 

definides. 

L’ordre de prioritats que s’ha obtingut ha estat: 

1. Versatilitat 

2. Preu (econòmic) 

3. Compactació 

4. Velocitat 

5. Soroll generat 

6. Càrrega suportable 

Aquest ordre de prioritats obtingut és raonable i coherent amb el que es volia aconseguir 

amb aquest projecte. La versatilitat és un dels aspectes claus del treball, per tant interessa un 

sistema de transmissió que fàcilment pugui treballar amb diferents mides.  El preu és un punt 

important a tenir en compte ja que es vol reduir el cost que suposa integrar un robot cartesià 

a diferents dispositius. Finalment comentar que la càrrega suportable és el requisit menys 

crític perquè com s’ha explicat anteriorment el dispositiu que es dissenya no haurà de 

suportar càrregues molt elevades en les diferents funcions que desenvoluparà. 

A partir d’aquest ordre de prioritats es va aplicar  l’anàlisi multicriteri PRESS per triar el 

sistema de transmissió que millor s’ajustava a les necessitats plantejades anteriorment. El 

procediment seguit es pot veure a l’Annex 2. 

El sistema de transmissió més favorable ha estat el sistema per cable seguit del de corretja. 

Finalment es va triar el primer d’ells. Com s’ha comentat anteriorment la precisió és un 

aspecte que s’ha obviat en l’elecció del sistema de transmissió. Cal destacar que la 

transmissió per cable presenta inconvenients en quant a la precisió. Això és degut a que de 

vegades, al fer el sistema treball a acceleracions altes o arrossegar grans càrregues el cable 

pot lliscar respecte el motor i deixar de transmetre moviment durant uns segons. Per tal de 

reduir al màxim aquest efecte s’ha fet un estudi més profund de la transmissió que s’exposa 
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més endavant. 

Pe que fa a l’eix Z s’ha considerat a part perquè el sistema de transmissió ha de subjectar la 

guia corresponent. Com que està en posició vertical és necessari que hi hagi una bona 

subjecció per tal que aquest no caigui.  

Es podria implementar el sistema de transmissió  amb cable o corretja però hi ha 

l’inconvenient que per bloquejar el moviment el motor hauria d’estar sempre treballant. D’altra 

banda si s’utilitzaven altres transmissions com ara engranatges o bis sense fi la pròpia fricció 

evita que la guia caigui per efecte de la força de gravetat sense necessitat de que el motor 

estigui sempre encès. Per aquest motiu es va triar instal·lar en l’eix Z un vis sense fi. 

5.2.2. Motors 

Dins l’estudi previ també es va realitzar una primera aproximació dels motors, tant del seu 

funcionament com de la seva distribució. Per al dispositiu que ens ocupa són necessaris tres 

motors perquè el robot realitzarà tres moviments diferents. És important plantejar i preveure 

abans de començar el disseny com i on aniran col·locats. 

Es va prioritzar que els motors estiguessin fixes dins de lo possible o que es desplacessin lo 

mínim. Això s’ha triat així perquè aquests components són pesats i s’ha d’evitar que pengin 

de l’estructura principal per tal de reduir al màxim la càrrega que es mou. D’altra banda també 

és important reduir en la mesura de lo possible el nombre de cables que es desplacen per 

l’estructura. En conclusió com més motors estiguin estàtics millor pel funcionament del robot. 

Per aquest motiu pel desplaçament horitzontal en X i Y es va triar un sistema en el que els 

dos motors corresponents a aquests desplaçaments es troben fixats a l’estructura. 
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Figura 5-1: Disposició dels motors i moviment  que generen en el pla XY 

En la distribució mostrada, si els dos motors giren en el mateix sentit el moviment de 

l’estructura central serà horitzontal. Per contra, si roten en sentits oposats el moviment 

resultant serà vertical. Combinant velocitats i sentits de gir dels motors es poden realitzar tots 

els moviments continguts en el pla XY. Com es pot observar es necessiten dos cables (un 

per a cada motor) i l’estructura central anirà unida als 4 extrems dels cables de la transmissió. 

Pel que fa al motor corresponent a l’eix Z es va decidir situar-lo a la part superior de la guia 

que realitza el moviment vertical degut a que el sistema de transmissió que correspon a 

aquest eix és el vis sense fi. D’aquesta manera el motor transmetrà directament el moviment 

que és el més habitual en aquest tipus de transmissions. 

5.3. Disseny del robot cartesià 

Un cop fet aquest estudi previ es va procedir pròpiament al disseny del robot cartesià. Abans 

d’entrar a l’explicació detallada de l’estructura i els càlculs que s’han fet primer s’exposen  les 

etapes pròpies del Top Down Design que s’han seguit i com han estat aplicades  en el 

disseny d’aquest projecte. En els següents punts apareixen imatges de parts del dispositiu 

dissenyat. El que es vol mostrar són les estructures addicionals o de suport que s’han utilitzat 

per realitzar el disseny. 
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1. Definició de les especificacions del producte: 

En aquesta etapa es defineixen les dimensions requerides i altres condicions que es 

considerin intrínseques del producte. 

En el cas de disseny del robot les úniques condicions que s’havien de respectar eren 

les dimensionals. Com s’ha comentat anteriorment l’estructura es vol imprimir tota 

alhora en la impressora. Per tant les mides que podia prendre com a màxim 

l’estructura havien de cabre en el volum efectiu de producció de la impressora 3D. 

Aquest volum era de 380×380mm×284, concretament les mesures del robot són: 

360, 270,5 i 180,5 mm. 

 

2. Generació de diagrames guia: 

Correspon a la creació d'esbossos sobre els que s’especificaran les restriccions 

dimensionals de l’etapa anterior. Aquesta punt és molt important perquè al acotar-se 

seguint les dimensions especificades es creen variables en el sistema que 

s’utilitzaran per a modelar les diferents peces que conformaran el conjunt. 

En el disseny del dispositiu d’aquest projecte només s’ha fet un diagrama guia que 

correspon al volum que ocuparà el conjunt dissenyat. Aquest diagrama restringeix la 

dimensió màxima que pot prendre el dispositiu. Les constants que s’han definit han 

estat: Ancho, Largo i Alto. 

 

Figura 5-2: Diagrama guia utilitzat en el disseny del robot cartesià 
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3.  Generació de taules de constants: 

En aquesta etapa es donen valors a les constants que s’han definit en el pas anterior. 

Aquests valors es poden modificar a mesura que avança el disseny si totes les peces 

que el formen estan definides correctament. 

Pel que fa al disseny que ens ocupa els valors que s’han donat a les variables han 

estat: Largo= 360, Ancho=260, alto:260. 

 

Figura 5-3: Valors constants utilitzats en el disseny del robot cartesià 

 

4. Generació de relacions matemàtiques  

Un cop definides les constants hi ha l’opció de relacionar-les algebraicament. Per 

exemple es podria fer ancho=largo/2. Això permet modificar totes les variables 

relacionades fent un canvi en una d’elles.  

Pel que fa al disseny del robot cartesià va sorgir un problema en les mides de l’eix Z. 

Quan es canviava el valor de Alto  l’eix Z augmentava la seva longitud fins a cobrir la 

nova alçada però els eixos verticals que subjecten la base no variaven de mida. Això 

era un error ja que precisament l’alçada de la base és important que variï per poder 

utilitzar pipetes, mostres, productes, etc de diferents mides.  

Per aquest motiu va ser necessari acotar les dimensions tant de l’eix Z (1) com dels 

suports verticals de l’estructura (2). Es va decidir que l’eix Z cobrís ⅔ de l’alçada total 

mentre que els eixos de suport ⅓.  
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A continuació es poden veure les relacions algebraiques que conté el disseny. 

 

Figura 5-4: Diferenciació de l'eix Z vertical i els eixos de subjecció 

 

 

 

Figura 5-5: Relacions matemàtiques utilitzades en el disseny del robot cartesià 

5. Definició del conjunt 

Es tracte de crear peces virtuals  (buides) sense definir cap propietat geomètrica amb 

la finalitat de donar una visió general del disseny i l’estructura que segueix. Aquest 
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procediment és molt útil en el cas que un projecte col·laborin diferents dissenyadors 

perquè el conjunt es pot repartir fàcilment entre ells. 

Pel que fa al disseny del robot cartesià aquesta etapa s’ha obviat perquè no era 

necessari ni aportava grans avantatges. 

 

6.  Generació de la geometria de control: esquelets 

Les superfícies de control són superfícies o volums sense propietats de massa i 

s’utilitzen per definir la forma d’algunes peces de manera molt genèrica. Els esquelets 

són el símil dels esbossos però en 3D ja que aquests serveixen de referències 

dimensionals fent de plantilles per al model. En un disseny pot crear-se un esquelet 

general i després subesquelets que depenen del principal. 

Pel que fa al disseny del projecte s’ha creat un esquelet general que limita el volum  

de l’estructura, entre altres coses. 

 

Figura 5-6: Esquelet utilitzat en el disseny del robot cartesià 

 

7. Definició de les relacions dimensionals 

Aquesta etapa és un procés de relació de variables “pare/fill” on s’escullen quins 

volums, superfícies o referències del disseny s’utilitzaran per definir una peça.És 



Disseny i muntatge d’un robot cartesià paramètric fet amb fabricació additiva 

 

  Pág. 49 

 

important escollir bé quines relacions hi haurà perquè d’això depèn que el sistema es 

parametritzi correctament. 

En el cas del disseny d’aquest projecte en moltes ocasions s’han definit relacions 

“pare/fill”. Les més intuïtives són les dels tres eixos; a partir de l’esquelet general on hi 

ha definit el volum s’han relacionat els eixos X, Y i Z. L’esquelet ve delimitat per una 

plans els quals s’han traslladat a les peces que corresponen als eixos de l’estructura. 

A partit dels plans escollits s’han extruït els eixos que conformen el robot cartesià. 

Això fa que quan es modifiqui el valor del volum de control, les guies també s’adaptin 

a les mesures desitjades, fent així el disseny paramètric. 
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Figura 5-7:Exemples de plans que limiten peces dl robot cartesià 

 

 

8. Publicació de la geometria 

Abans de crear una peça d’un conjunt es publiquen en ella totes les referències tant 

de l’esquelet com d’altres peces que es necessiten per definir-la, és a dir que tot el 

que es trasllada passa a formar part de la peça on s’ha publicat. 

En el disseny del dispositiu pràcticament totes les peces contenen geometries 

publicades ja sigui de l’esquelet o d’altres peces per poder definir-les correctament. 
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Figura 5-8: Exemples de geometries publicades en peces del robot cartesià 
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9. Modelat de les peces 

A partir de les geometries publicades es creen les diferents peces. 

 

Figura 5-9: Exemple peça del robot cartesià 

Seguint aquesta manera de treballar s’aconsegueix un disseny en el que les peces depenen 

d’un esquelet general i que aquestes hereten aspectes que interessin  predefinits en el 

conjunt.  Aquest és el procediment seguit en tot el disseny del robot cartesià. Gràcies a això 

s’ha aconseguit que sigui paramètric, aspecte que, com s’ha comentat al llarg del treball, és 

fonamental per al projecte. 

A continuació s’explica amb més detall el disseny del dispositiu pel que fa als càlculs realitzats 

i a les eleccions preses.  

5.3.1. Estructura 

En aquest apartat del treball s’exposa com ha estat el procés del disseny del que seria 

l’estructura mecànica del robot cartesià. A continuació s’indica la nomenclatura dels eixos de 

coordenades que segueix tot aquest punt. 
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Figura 5-10: Eixos coordenats del robot cartesià 

L’explicació de l’estructura del robot cartesià segueix els següents punts: 

A. Tipus de rodes. 

B. Perfils de guies. 

C. Estructura. 

D. Número de rodes i posició. 

E. Mecanismes d’ajust. 

F. Carro central. 

G. Sistemes de transmissió. 

H. Politges. 

I. Cargols, inserts i pems. 

J. Sensors. 

En la majoria de punts per tal de simplificar l’explicació s’ha distingit entre els tres eixos. A 

continuació es procedeix a explicar els diferents punts. 

 

A. Tipus de rodes 

El disseny es va iniciar a partir de les rodes. L’empresa disposava d’un estoc de rodes que 

es podien utilitzar per al funcionament del robot que s’havia de dissenyar. Aquestes, van 

resultar ser idònies per a la funció que ens interessava i es van acabar triant per utilitzar-les 

en el projecte. Són de la marca Open Builds i l’avantatge que presenten és que poden 

funcionar tant vertical com horitzontalment degut a la seva geometria. A continuació hi ha 

unes imatges de les rodes tant físicament com la seva representació en el CAD 3D. 
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Figura 5-11: Rodes del robot cartesià 

 

Aquestes, al tenir una geometria tant particular van determinar els perfils de les guies que 

conformen el robot. 

 

B. Perfils de les guies 

El perfil de les guies que formen el robot s’han definit a partir de la geometria de les rodes i de 

com es volia realitzar el moviment al llarg dels diferents eixos. 

Primer de tot els perfils havien de tenir l’allotjament corresponent per a les rodes, és a dir que 

requerien de flancs de 45º per a que aquestes poguessin lliscar correctament.  

A partir d’aquí es va haver de triar per on i com lliscarien, si horitzontal o verticalment, si per la 

part externa del perfil o la interna, etc. 

Com que hi ha plena llibertat de formes perquè les guies es produeixen amb la impressora 

3D s’han pogut fer geometries adaptades per a cada eix. A continuació es fa una distinció de 

cadascuna d’elles. 

- Eix X: 

L’eix X correspon al més llarg i és on es subjecta tota l’estructura mòbil, i per tant, és 

el que suporta més pes. En aquesta direcció s’ha escollit fer treballar les rodes 

horitzontalment per diferents motius. 

- Número de rodes: 

Si les rodes es posessin verticals amb dues rodes per costat no n’hi hauria 
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prou ja que l’estructura mòbil no quedaria subjecta, tindria un grau de llibertat 

en la direcció vertical i això faria que aquesta part es pogués separar del resta 

del robot. Per evitar això seria necessari posar al menys tres rodes per costat 

quedant dues en la part superior de la guia i una més en la part inferior o a la 

inversa. En canvi, si es col·loquen en horitzontal només calen dues rodes per 

costat. 

- Pes a suportat: 

En el cas que les rodes es posin horitzontalment el pes es reparteix 

uniformement entre totes elles, mentre que si es col·loquen de forma vertical 

les rodes que llisquin per la part superior suportarien més càrrega i en 

conseqüència patirien més desgast que les inferiors. 

A part d’això també s’ha de tenir en compte que al disposar les rodes de forma 

horitzontal s’ha de vigilar amb que el coixinet suporti bé els esforços axials, tot i que 

en aquest cas concret la càrrega que suporten és petita i en principi no ha d’haver 

cap problema. A continuació es mostren unes imatges del CAD on es veuen el perfil 

corresponent a l’eix X. 

 

Figura 5-12: Perfil guia X del del robot cartesià 

Com es pot observar hi ha l’allotjament a 45º per on llisquen les rodes (1), només n’hi 

ha un perquè al posar-les horitzontalment només cal que llisquin per un dels costat. 

També es pot veure una obertura interna per tal d’estalviar material i disminuir el pes 

de les guies (2). Finalment hi ha orificis que comuniquen aquesta d'obertura amb 

l’exterior per tal de facilitar l’extracció de material restant (3). 
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- Eix Y: 

Aquest eix és per on es desplaça l’estructura central on hi ha la guia en direcció a  

l’eix Z. En aquest cas es va triar posicionar les rodes verticalment per reduir al màxim 

l’espai ocupat per l’estructura central i així tenir més superfície de treball útil. 

 

Figura 5-13: Perfil guía Y del robot cartesià 

 

Com es pot veure al guiar les rodes verticalment és necessari que n’hi hagi tant per la 

part superior com per la inferior per tal de restringir tots els moviments excepte el 

desplaçament al llarg de l’eix.  

Per a la direcció Y s’han utilitzar dues guies i com es pot veure són diferents. En el 

perfil de l'esquerra les rodes llisquen amb la part plana (1) mentre que en el perfil de la 

dreta les rodes es desplacen mitjançant la part obliqua (2). En el segon perfil també 

es pot observar una zona que sobresurt (3) que és per on passa la guia magnètica 

de l’encoder. Més endavant (en el punt E ‘aquest mateix apartat) s’explicarà el motiu 

d’aquestes geometries. 

- Eix Z: 

Aquest eix és el que conté un vis sense fi i es mou verticalment. És la guia més curta i 

és on s’ha de subjecta la terminació que es requereixi en funció de l’aplicació que se li 

vulgui donar al robot. Les rodes s’han col·locat als laterals per optimitzar al màxim 

l’espai ocupat per aquest eix i degut a les restriccions geomètriques que aporta el vis 

sense fi. 
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Figura 5-14: Perfil guia Z del robot cartesià 

Com es pot observar hi ha dues obertures on s’allotgen les rodes que fan que la guia 

llisqui (1). A la part superior es veu un gran orifici (2) que correspon a l’allotjament del 

sistema de transmissió que s’ha aplicat en aquest eix. 

Fins aquí s’ha vist com són els perfils de les guies en les tres direccions X, Y i Z.  Un cop 

aquests perfils han estat definits és important calcular els possibles desplaçaments degut a la 

flexió que poden patir les guies. Com que l’estructura final del robot és molt complexa s’ha 

simplificat el càlcul considerant només una guia per eix amb el perfil corresponent ja que en 

qualsevol cas aquest resultats serà més restrictiu que considerant tota l’estructura sencera. 

S’han realitzat dos càlculs diferents. El primer correspon a  l’estudi de desplaçaments de les 

guies amb la longitud que tindran en el robot dissenyat. El segon correspon a trobar quina és 

la longitud màxima que poden prendre les guies per considerar la deformació que pateixen 

acceptable. 

El resultat ha estat el següent: 

- Deformacions que pateixen les guies amb les mides del robot a dissenyar: 

 

Direcció Longitud [mm] Deformació [mm] 

X 360 0,10 

Y (perfil ample) 260 0,023 

Y (perfil prim) 260 0,022 

Taula 5-2: Deformacions patides per les guies 
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Com es pot observar les guies pateixen molt poca deformació i es considera 

completament acceptable. 

 

- Longitud màxima permesa per tal que les guies només flectin 1mm: 

 

Guia Deformació [mm] Longitud [mm] 

X 0,99 767 

Y 0,99 908 

Z 0,95 908 

Taula 5-3: Longituds màximes de les guies permeses 

Aquest càlcul és molt important tenir-ho en compte perquè tal i com s’ha comentat 

anteriorment, quan es dissenya quelcom paramètric és positiu tenir en compte quines 

mides llindar es poden prendre per tal d’evitar dissenys impossibles. Per tant, en el 

cas que ens ocupa les guies com a molt podrien tenir la longitud esmentada per 

considerar el sistema acceptable en quant a deformacions. 

El procediment de tots dos càlculs es poden veure més detalladament a l’Annex 4.3. 

 

C. Estructura 

En aquest apartat s’explica detalladament com és  l’estructura del robot. Cal destacar que el 

disseny està pensat per a fer-se en impressió 3D i per tant tots els components que a priori 

podrien semblar parts separades o independents es poden unir formant part del mateix 

conjunt. Per aquest motiu s’explicarà l’estructura diferenciant-la en tres parts. 
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Figura 5-15: Estructura del robot cartesià 

 

 

- Base: 

 

Figura 5-16: Base del robot cartesià 

La base del robot correspon a l’estructura on es sustenten totes les altres parts i 

serveix de límit en les direccions X i Y, és a dir que les parets externes d’aquesta 

estructura limiten el volum del dispositiu.  

Com es pot veure a la imatge hi ha dues guies que dirigeixen el moviment en una 

mateixa direcció (1), aquest aspecte, com ja s’ha vist anteriorment, és característic 

dels robots tipus pòrtic. En aquest cas es va decidir implementar dues guies per tal de 

fer l’estructura més estable. En conseqüència cal que una guia faci de “director” i 

l’altra de “seguidor” per evitar sobredimensionaments, més endavant s’explicarà com 
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s’ha resolt aquest aspecte. 

Un altre punt a tenir en compte són les estructures auxiliars que uneixen les dues 

guies esmentades (2). Aquestes fan la funció d’aportar robustesa al sistema, unir les 

dues guies i elevar tota l’estructura  habilitant l’espai on es trobarien les mostres o 

dispositius sobre els que el robot ha d’actuar. 

A la zona frontal de la base hi ha dos allotjaments per als motors del robot 

corresponents als moviments horitzontals (3).  

A la part posterior de l’estructura hi ha quatre elements tronco-cònics (4) que 

serveixen per subjectar les politges per on passa el cable, com es pot veure tenen 

dues alçades diferents, més endavant s’explicarà el motiu. 

Finalment a la part exterior de l’estructura hi ha una mena de ganxos (5) que són els 

allotjaments que condueixen els cables del motor i dels sensors fina a la PCB que se 

situarà a la part posterior. 

A l’annex 5.2 es pot veure el plànol corresponent a aquesta part del robot. 

- Eix transversal: 

 

Figura 5-17: Eix transversal del robot cartesià 

L’eix transversal del robot és el que es mou per damunt de la base i la part que conté 

el carro central i l’eix vertical. 
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En aquest cas també es va optar per posar dues guies per on es mouen les rodes (1) 

en comptes d’una per subjectar de forma més estable la part central del robot. Igual 

que en l’estructura de la base en aquest cas també s’ha hagut de definir un eix “guia” 

i un altre “seguidor”. Més endavant s’explicarà com s’ha resolt aquesta 

problemàtica.Com ja s’ha comentat prèviament en aquest cas les rodes llisquen 

verticalment per fer l’estructura el més estreta possible i així aprofitar al màxim l’àrea 

de treball.  

Aquestes dues estan unides pels extrems (2) per aconseguir que formin un sol 

conjunt. En aquestes estructures d’unió és on es fixen algunes politges del robot i un 

dels encoders. 

Com es pot observar de l’eix sobresurten quatre branques (3) que corresponen als 

allotjaments de les rodes que es desplacen al llarg de la base. Concretament el 

número (4) indica l’element on es subjecten les rodes, com es pot veure aquestes 

estructures només es troben en dues de les quatre branques esmentades 

anteriorment, això té a veure amb la guia “director” i “seguidor” de la base. 

L’eix transversal a cada extrem de la guia posterior conté dues petites torretes (5). 

Aquestes són els allotjaments dels sensors de finals de carrera. 

Per acabar hi ha dues petites estructures que sobresurten de l’eix explicat (6) que fan 

la funció de marcar el final del recorregut al llarg de l’eix X.  

És important destacar que tant l’estructura que conforma la base com l’eix transversal 

estaven unides perquè s’imprimissin juntes reduint així les toleràncies relatives entre 

les dues peces. Un cop impreses l’estructura d’unió es talla per separar les dues 

parts. 

Tot el disseny del robot ve molt determinar i limitat per l’aprofitament de l’espai. On ha 

sigut més crític però, ha estat en aquesta part perquè és la que conté l’eix vertical i el 

carro central. S’ha hagut d’anar molt en compte i deixar suficient espai per poder 

situar correctament aquests dos elements però intentant que sigui el més estret 

possible per sacrificar el mínim espai de treball. 

Per aquest mateix motiu aquesta estructura es troba a diferent alçada respecte la  
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base per poder aprofitar al màxim l’espai disponible en totes dues direccions. 

A l’annex 5.3 es pot veure el plànol corresponent a aquesta part del robot. 

- Eix vertical: 

 

Figura 5-18: Eix vertical del robot cartesià 

Pel que fa a l’estructura corresponent a l’eix vertical és la més senzilla de totes tres. 

Consta de dos allotjaments per a les rodes (un a cada costat) (1). A la part superior hi 

ha una estructura que fa de subjecció del motor responsable del moviment vertical(2). 

Com es pot veure és bastant robusta perquè el motor és un element relativament 

pesat i s’ha d’agafar bé.  

Finalment hi ha dues pestanyes que sobresurten de l’estructura principal (3) que 

corresponen als límits del recorregut vertical.Aquesta estructura es va imprimir sense 

unir a les altres dues perquè si presenta certes toleràncies és menys crític ja que 

s’ajustarà amb elements metàl·lics que més endavant es concretaran. 

A l’annex 5.4 es pot veure el plànol corresponent a aquesta part del robot. 
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D. Número de rodes i posició  

Aquest punt és important tenir-ho en compte i també es dividirà en les tres estructures 

anteriors. 

 

- Base: 

 

 

Figura 5-19: Posició de les rodes a la base del robot cartesià 

Les rodes que llisquen a través de les guies de la base realitzen un moviment en 

lineal en la direcció X. Aquestes estan subjectes a l’eix transversal i per tant fan que 

aquest es desplaci al llarg de l’eix X. 

Es va decidir posar dues rodes a cada costat perquè era el número mínim amb el 

que el sistema ja es mantenia estable. Com més separades es trobin les rodes de 

cada costat millor estabilitat tindrà el sistema. Com es pot observar les rodes de la 

guia de l’esquerra estan més separades que les de la dreta. El motiu s’explicarà més 

endavant.  
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- Eix transversal: 

 

Figura 5-20: Posició de les rodes a l'eix transversal del robot cartesià 

En aquesta direcció s’han posat tres rodes per guia, dues que llisquen per la part 

superior i una tercera que està centrada i es mou per la part inferior del perfil. El motiu 

bàsicament és per espai; com es pot veure a la imatge les guies per la part superior 

tenen més longitud de carrera que en la part inferior degut a les quatre estructures 

que subjecten les rodes que llisquen per la base. D’aquesta manera si es posava una 

roda a sota i no dues el carro central podia fer un recorregut al llarg de l’eix Y més 

llarg.  

Totes sis rodes van subjectades al carro central que més endavant s’especifica. 

- Eix vertical: 

 

Figura 5-21:Posició de les rodes a l'eix vertical del robot cartesià 
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En aquest cas com es pot observar l’eix està envoltat per quatre rodes, dues 

a cada costat. Això aporta certa rigidesa i robustesa al moviment vertical.   

 

E. Mecanismes d’ajust 

Els mecanismes d’ajust són molt importants en qualsevol disseny. Si les parts d’un conjunt 

estan sobre restringides poden produir problemes de funcionament i de muntatge. 

En el disseny del robot es poden distingir entre dos sistemes d’ajust diferents. 

- Mecanismes d’ajust entre guies diferents 

Com s’ha comentat anteriorment, s’ha de vigilar amb els desplaçaments que els 

dirigeixen dos guies diferents. Una d’elles ha de ser el “director” del moviment (serà la 

que tingui menys joc) i l’altre el “seguidor” (guia que s’adaptarà al moviment de l’altra). 

Depenent de la geometria i de la posició de les rodes és convenient fer diferents 

ajustos. A continuació s’exposen els dos que s’han dut a terme en el disseny del 

robot. 

- Ajust de la Base: 

Com s’ha pogut veure l’estructura de la base està formada per dos guies 

diferents. En aquest cas com que les rodes lliscaven per la part obliqua es va 

decidir que les rodes d’una de les guies fossin fixes mentre que les altres la 

pressió que exerceixen contra la guia estigués regulada mitjançant una molla 

torcional. D’aquesta manera gràcies a aquestes molles les rodes s’adapten 

fàcilment i poden absorbir irregularitats del perfil.  

Per a poder implementar aquest sistema es va dissenyar una peça que uneix 

la roda a l’estructura de l’eix transversal i que conté la molla esmentada. 

 

Figura 5-22: Sistema d'ajust de molles torsionals 
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Les rodes “seguidores” (les que contenen les molles) estan més separades 

que les altres per tal que la molla treballés correctament. 

 

 

Figura 5-23: Sistema d'ajust de molles torsionals incorporat a l'eix transversal 

Per poder dur a terme aquest sistema d’ajust es van haver de fer uns càlculs 

per dimensionar aquestes molles. Es van comprar molles de diferents mides i 

rigideses per veure experimentalment quina d’elles treballava millor per 

aquesta aplicació. Els càlculs es poden veure a l’annex 4.1. 

 

- Ajust de l’eix transversal: 

Pel que fa a l’eix transversal degut a la posició de les rodes i la geometria de 

les guies es va decidir implementar un sistema d’ajust diferent. 

Aquí el que es va fer és que en una de les guies les rodes treballessin per la 

part obliqua i quedessin encaixonades mentre que a l’altra les rodes 

treballessin per la part plana. A més el perfil de la guia “seguidor” es va fer 

més ample per tal que les rodes tinguessin llibertat i no estiguessin 

encaixonades com en l’altra guia. Per aquest motiu els perfils de les guies 

d'aquest eix transversal eren diferents. 



Disseny i muntatge d’un robot cartesià paramètric fet amb fabricació additiva 

 

  Pág. 67 

 

 

Figura 5-24: Roda que llisca per la part plana 

 

Figura 5-25: Roda que llisca per la part obliqua 

 

Figura 5-26: Sistema d'ajust de l'eix transversal 

 

- Mecanismes d’ajust en una mateixa guia 

Un altre tipus d’ajust és el que s’ha fet en els casos que una guia contingués rodes en 

dos plans diferents. En aquest cas l’ajust és important bàsicament per facilitar el 

muntatge i per poder ajustar manualment les rodes per tal que totes elles treballin. 
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En el disseny del robot hi ha dues situacions diferents en les que aquest tipus d’ajust 

ha sigut necessari. 

 

- Eix transversal: 

En l’eix transversal totes dues guies contenen rodes tant a la part superior 

com a la inferior. La solució proposada és deixar les rodes que llisquen per la 

part inferior amb una certa llibertat vertical per poder ajustar-les manualment i 

fer que les tres rodes de cada guies facin bon contacte amb el perfil per on es 

desplacen. Aquest joc s’ha aconseguit amb el carro central i més endavant 

s’especificarà. 

 

Figura 5-27: Posició rodes a l'eix transversal 

- Eix vertical: 

L’eix vertical està subjectat per quatre rodes, dues a cada costat. En aquest 

cas també ha calgut fer un sistema per poder ajustar manualment les rodes 

d’un dels costats per tal d’assegurar que en tot moment les quatre rodes 

mantenen el contacte amb el perfil per on llisquen. Aquest ajust també s’ha 

dut a terme amb el carro central i per tant, s’explica més endavant. 
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Figura 5-28: Posició rodes a l'eix vertical 

 

F. Carro central 

 El carro central és el que es desplaça al llarg de l’eix transversal i el que conté l’eix vertical. 

Aquesta part del robot és la única que està formada per diferents xapes i peces 

mecanitzades en comptes de ser d’impressió 3D. Això és així perquè aquest carro ha de ser 

el més rígid i compacte possible, a més, en ell s’uneixen moltes rodes i és important  que 

tingui un grau de tolerància baix sobretot en l’allotjament de les rodes. 

El carro central consta de diferents peces, val a dir que aquesta estructura és igual per la part 

frontal que per la del darrere. 

 

Figura 5-29: Perspectiva 1 del carro central 
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Figura 5-30: Perspectiva 2 del carro central 

 

 

 

Figura 5-31: Perspectiva 3 del carro central 

A continuació s’explica cadascuna de les parts assenyalades: 

 

1. Xapes metàl·liques 

Primerament el que constitueix l’estructura del carro central son dues xapes d’alumini 

(1) on s’allotgen les rodes que llisquen per l’eix transversal. Aquestes xapes són les 

responsables de l’ajust de les rodes tant a l’eix vertical com en el transversal. El seu 

plànol es pot veure a l’annex 5.5. 
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Figura 5-32: Forats crítics xapa metàl·lica 

Com es pot observar hi ha nombrosos forats. Cal destacar uns d’ells però: 

- Els quatre orificis marcats en vermell és on s’allotgen les quatre rodes que 

llisquen per l’eix vertical. Com es pot veure els dos forats de la dreta són 

circulars mentre que els dos de l’esquerre són el·líptics. Això s’anomena pin-

colis i bàsicament el que permet és fixar les rodes de la dreta i les de 

l’esquerra ajustar-les un cop s’ha col·locat la guia de l’eix vertical enmig per tal 

graduar el contacte d’aquestes dues rodes. Aquesta just només permet 

moure les rodes de l'esquerra horitzontalment. 

- Els tres forats marcats en verd corresponen als allotjaments de les rodes que 

llisquen per les guies corresponents a l’eix transversal. En aquest cas els 

forats superiors són rodons mentre que l’inferior és el·líptic. Això també 

correspon al concepte pin-colís i en aquest cas permet ajustar la roda inferior 

verticalment. 

A part dels allotjaments de les rodes hi ha altres punts importants a destacar: 

 

Figura 5-33: Pems i altres forats xapa metàl·lica 
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Tal i com es veu a la imatge hi ha unes peces d’un color més fosc. Aquestes peces 

s’anomenen pems i bàsicament són cargols i femelles però que estan adherits a la 

pròpia xapa fent molt més fàcil el procés d’ajuntar peces. S’han utilitzat quatre tipus 

de pems diferents segons la mètrica requerida la longitud i la funció. A l’annex 6.2 es 

poden veure les especificacions de cadascun d’ells. 

 

Figura 5-34: Vista de perfil de la xapa metàl·lica 

En aquesta imatge es pot veure les diferents mides dels pems utilitzats i que només 

sobresurten per un costat de la xapa. Uns altres forats característics són els 

assenyalats pel número 2. En aquests allotjaments es troba el sensor de final de 

carrera de la direcció Z. Finalment tant a la dreta de la xapa com a l'esquerra hi ha 

dos petites extremitats. Aquestes són el que marquen l’inici i el final del recorregut al 

llarg de la direcció Y. 

 

2. Peça mecanitzada horitzontal 

D’aquesta peça n’hi ha dues una per a cada xapa. Estan fetes a partir d’alumini 

mecanitzat i el seu gruix és considerable (6mm). Els seus plànol es pot veure a 

l’annex 5.7. Totes les peces mecanitzades presents en el robot tenen un gruix tant 

gran perquè la seva funció principal és fer de guia per als eixos que contenen les 

rodes i per tant con més superfície de contacte hi hagi entre ells millor guiats estaran 

els eixos. 
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Figura 5-35: Peça mecanitzada horitzontal 

Aquesta peça serveix per guiar l’eix que subjecta les rodes  que llisquen per la part 

superior de l’eix transversal. Els forats dels extrems és per on passen els dos eixos.  

D’altra banda el forat central és per fixar aquesta peça a la xapa metàl·lica i finalment 

els forats el·líptics hi passen uns altres cargols i era necessari deixar suficient espai 

com per poder cargolar amb la eina. 

 

3. Peça mecanitzada inferior 

D’aquesta peça també n’hi ha dues i la funció és la mateixa que la peça anterior, amb 

la diferència que en aquest cas la roda que subjecten és la que llisca per la part 

inferior de l’eix transversal. El seu plànol es pot veure a l’annex 5.9. 

 

Figura 5-36:Peça mecanitzada inferior 

El forat més petit serveix per unir aquesta peça a la xapa metàl·lica i el gran és per on 

passa l’eix de la roda. 
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4. Peça mecanitzada vertical 

Aquesta peça es troba per la part interior d’una de les xapes i n’hi ha dues, una a 

cada costat.  En aquest cas la peça guia les rodes que llisquen sobre les guies de 

l’eix vertical. El seu plànol es pot veure a l’annex 5.8. 

 

Figura 5-37: Peça mecanitzada vertical 

En aquest cas es pot veure un pin-colís  que és per on passen dos dels eixos que 

guien les rodes esmentades. L’orifici del mig és per unir aquesta peça amb la xapa 

metàl·lica.  

 

5. Subjecció vis sense fi 

Aquesta peça està feta a partir d’una xapa plegada d’alumini. La funció d’aquest 

element és subjectar el vis sense fi responsable del moviment vertical del robot. El 

seu plànol es pot veure a l’annex 5.6. 

 

Figura 5-38: Subjecció vis sense fi 
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Com es pot veure els orificis situats en el plegat és per on passa el vis, mentre que 

els altres són per posicionar i collar aquesta peça a la xapa metàl·lica.  

 

6. Separadors 

Per tal que les dues xapes estiguessin a una distancia determinades entre elles es va 

afegir quatre separadors per tal de fixar aquesta distància ja que sense ells es podien 

moure. 

Co s’ha pogut veure el carro central és complex no només de disseny sinó de muntatge 

perquè consta de moltes peces que estan molt juntes i per tant s’haurà d’anar molt en 

compte sobretot de respectar l’ordre de muntatge per optimitzar el procés. 

 

G. Sistemes de Transmissió  

Tot i que el sistema de transmissió és quelcom que es va triar molt a l’inici del disseny 

després s’ha de concretar la seva implementació. Com s’ha comentat anteriorment en el 

robot hi ha dos tipus de transmissió diferents, per tant s’explicaran per separat. 

 

- Transmissió per cable 

Aquest sistema de transmissió és el responsable del moviment horitzontal del robot, 

tant en l’eix X com en l’Y. Aquesta transmissió consta de dos cables diferents, un per 

a cada motor i les seves terminacions van subjectades a quatre punts diferents del 

carro central. El principal inconvenient va sorgir degut a la diferència d’alçades entre 

la base i l’eix transversal ( que és per on es desplaça el carro). 
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Figura 5-39: Sistema de transmissió del pla XY 

En aquesta imatge es pot observar  els dos cables i com s’ha realitzat el canvi 

d’altures. 

Un altre punt a destacar és la subjecció del cable al carro central. 

 

Figura 5-40: Subjecció del cable al carro central 

Com es pot observar entre els cables i la seva subjecció hi ha unes molles, aquestes 

s’allotgen a uns pems de la xapa metàl·lica. Les molles fan que la tensió del cable es 

mantingui en tot moment, independentment de si el cable està tirant o no de 

l’estructura. Com s’ha comentat anteriorment en la implementació de les 

transmissions per cable és important evitar que el cable llisqui respecte la politja del 

motor. Per solucionar aquest aspecte s’han triat les politges del motor amb un acabat 

de goma per augmentar la fricció i, s’ha decidit enroscar amb més d’una volta el cable 

a la politja esmentada.  

Pel que fa al dimensionament de les molles es van triar varies de diferents constants 

elàstiques per veure quina treballava millor. Un cop seleccionada es va poder calcular 

quantes voltes havia de fer el cable al voltant de les politges dels motors per evitar 

que rellisqués. Aquests es poden veure a l’annex 6.4. 
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- Transmissió per vis sense fi 

Aquest sistema de transmissió és el responsable del moviment vertical del robot. 

Aquest sistema és més complex a l’anterior i conté diverses parts: 

 

 

Figura 5-41: sistema de transmissió de l'eix vertical 

Primerament consta d’un vis (1) que simplement és un eix roscat. També té dos casquets (2) 

que van inserits a l’eix que es desplaça. Consta d’un patí (3) que és una peça roscada que 

es manté fixa i respecta la que el vis es desplaça. A la part superior hi ha un coupling (4) per 

acoblar la rotació del motor a l’eix i finalment a la part inferior hi ha una terminació metàl·lica 

(5) que subjecte el final del vis. Aquest sistema de transmissió és més complex que l’altre en 

el sentit que té més components, per aplicar correctament el vis sense fi s’han de realitzar 

uns petits càlculs que estan disponibles a l’annex 4.4.  Les especificacions de tots els 

elements que apareixen en aquest sistema de transmissió es poden veure a l’annex 6.5, 6.6 i 

6.8. 

 

H. Politges 

Com ja s’ha vist en l’apartat anterior les politges fan la funció canviar la direcció del cable, tant 

horitzontal com verticalment. Hi ha dues politges diferents, unes que van solidàries al motor i 
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les altres que van lliures. 

De les fixes només n’hi ha dues, una per cada motor, i com s’ha comentat anteriorment el 

estan recobertes per una capa de goma per evitar que el cable llisqui. 

Les politges lliures són completament metàl·liques i n’hi ha 12. Les politges per on passa el 

cable vermell estan a diferent alçada de les que passa el cable negre. Això és així per tal 

d’aprofitar al màxim l’espai i evitar que els dos cables puguin interferir entre ells. Les 

especificacions de les politges es poden veure en l’annex 6.3. 

 

I. Shoulder screws, inserts i pems 

La cargoleria és un aspecte important alhora de dissenyar sobretot per a facilitar el muntatge. 

 En el cas del robot tots els cargols utilitzats són de cap hexagonal, d’aquesta manera amb 

un tipus d’eina (una Allen) es pot muntar tot el dispositiu. A banda d’això a continuació 

s’entrarà en més detall en alguns elements característics. 

 

- Inserts: 

Com ja s’ha comentat els inserts són una mena de rosca de llautó que es pot 

incorporar en peces de plàstic per cargolar diferents parts. En el robot dissenyat hi ha 

14 inserts. Tots ells són del mateix tipus (FXFLB) perquè eren els que millor 

s’ajustaven a les necessitats. A l’annex 6.1 es poden veure les seves especificacions. 

 

Figura 5-42: Insert [43] 

- Pems: 

En el cas dels pems és una solució semblant als inserts però aplicats en peces 
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metàl·liques. 

En aquest projecte els pems es troben en el carro central i n’hi ha de quatre diferents; 

els FH4-M4-12, S-M4-0ZI, FHS-M4-8ZI i FHS-M4-6ZI. Les seves especificacions es 

poden veure a l’annex 6.2. 

 

Figura 5-43: Pems [44] 

- Shoulder screws: 

Els shoulder screws són un tipus de cargol molt específic que tenen una part llisa i 

una amb rosca. La part llisa té unes toleràncies dimensionals molt bones (respecte el 

diàmetre), per aquest motiu aquesta zona del cargol es pot utilitzar com a eix per a 

rodes i politges. 

En el cas del robot dissenyat les deu rodes que van subjectades al carro central ho 

fan amb aquest tipus de cargols. Per aquest motiu es va decidir afegir unes peces 

mecanitzades d’un cert gruix per que guiessin aquests cargols aprofitant les bones 

prestacions que té la part llisa. 

 

 

Figura 5-44: Shoulder screw [45] 
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J. Sensors 

Aquest projecte, tot i que es limita a l’estudi mecànic també s’ha tingut en compte quins i 

quants sensors es necessiten així com on col·locar-los. El robot dissenyat conté dos sensors 

diferents. 

-  Encoders lineals 

En el dispositiu a dissenyar s’han hagut d’incloure encoders. Com s’ha comentat 

anteriorment el sistema de transmissió que s’ha escollit per al robot és poc precís. Per aquest 

motiu la precisió es va decidir controlar-la amb l’encoder.  El dispositiu té tres eixos de 

moviment diferents, per aquest motiu ha de contenir tres encoders en cadascun d’ells. 

S’ha optat per utilitzar encoders lineals perquè com ja s’ha comentat anteriorment pot donar-

se el cas que el cable rellisqui de la politja solidària del motor, en conseqüència si l’encoder 

llegeix les voltes que ha realitzat el rotor no té perquè coincidir amb el desplaçament lineal 

que li correspon. 

En canvi, si s’utilitzen encoders lineals independentment de si el cable llisca o no en tot 

moment es pot conèixer la distància recorreguda sense error. Concretament es va optar per 

implementar encoders lineals incrementals perquè tot i que requereixin d’un zero absolut són 

molt més assequibles que els absoluts.  

- Finals de carrera 

Com s’ha explicat anteriorment per als robots que desenvolupen moviments al llarg de guies 

és imprescindible que disposin de sensors que informin quan s’arriba al final del recorregut. 

En el dispositiu dissenyat s’han afegit dos interruptors de posició a l’inici i al final de cada guia. 

S’han utilitzar dos tipus de sensors diferents degut a la seva geometria i a la posició que  

tenien en l’estructura del robot.  

5.3.2. Motors 

El disseny del robot també inclou l’estudi i el dimensionament dels motors que estan 

incorporats. 

En el dispositiu dissenyat hi ha dos motors diferents, dos que són motors de contínua i l’altre 
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que és un pas a pas.  Els motors de contínua són els responsables dels moviments 

horitzontals i venen amb unes caixes reductores per que treballin a velocitats compatibles 

amb el sistema dissenyat.  

Pel que fa al motor pas a pas és el que va unit al vis sense fi. L’avantatge que presenten 

aquest tipus de motors és que es mouen discretament i són més precisos que els motors DC 

convencionals. Tots tres motors estaven disponibles a l’empresa i no ha calgut comprar-los. 

Les seves especificacions es troben a l’annex 6.7 i 6.8. Abans de triar un motor s’han de 

realitzar uns càlculs per a dimensionar-los correctament. Aquests es troben recollits a l’annex 

4.5. 
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6. Construcció del prototip 

6.1. Impressió en 3D 

Un punt important d’aquest projecte era comprovar els acabats de la impressora HP MJF 3D.  

Per aquest motius s’han pres mesures crítiques de les peces impreses i s’han comparat amb 

els valors teòrics que haurien de tenir. 

Distància 

mesurada 

Mides teòriques 

(3D) x1 [mm] 

Mides peces 

x2 [mm] 

Diferència x1-x2 

[mm] 

Desviació màxima 

permesa IT13 [mm] 

1 220 220,32 -0,32 

0,72 

 
2 220 220,42 -0,42 

3 220 220,15 -0,15 

4 260 260,12 -0,12 

0,81 

 
5 260 260,06 -0,06 

6 260 260,18 -0,18 

7 116,67 117,26 -0,89 

0,54 

8 116,67 117,83 -1,16 

9 116,67 117,56 -0,59 

10 116,67 117,14 -0,47 

11 116,67 117,32 -0,65 

12 116,67 117,64 -0,97 

13 46,8 46,71 0,09 0,39 

 14 46,8 46,63 0,17 

15 96,8 97,22 -0,42 0,54 

 

 
16 96,8 97,36 -0,56 
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Distància 

mesurada 
Mides teòriques 

(3D) x1 [mm] 

Mides peces 

x2 [mm] 

Diferència x1-x2 

[mm] 

Desviació màxima 

permesa IT13 [mm 

17 118,7 117,6 1,1 

0,54 

18 118,7 118,08 0,62 

19 118,7 118,46 0,24 

20 118,7 117,64 1,06 

21 118,7 118,36 0,34 

22 118,7 118,72 -0,02 

 

A continuació es mostren on s’han pres les mesures: 
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Figura 6-1: Localització mesures preses 

Com es pot observar les mesures que més tenen una desviació més gran corresponen a 

l’alçada de la base i la separació entre les quatre extremitats de l’eix longitudinal. Tot i estar 

fora del rang permès per la qualitat IT13 no apareixen desviacions  que s’hagin de considerar 

inacceptables. Totes les altres mesures són correctes i entren dins del rang de valors propi 

del sistema de toleràncies. 

Una prova que es podria fer és en comptes d’imprimir la base i l’eix transversal units pel 

centre fer-ho unint-los en un dels extrems d’aquesta manera es podria veure si les 

dimensions milloren en aquesta altra manera d’imprimir. 

6.2. Muntatge2 

En aquest apartat s’explicarà el procés de muntatge seguit per a la construcció del robot. 

L’ordre en el que es munten les diferents parts és important preveure-ho quan es dissenya i 

durant el muntatge és imprescindible seguir-ho per tal d’optimitzar-ne el temps. 

A continuació s’enumeren les diferents operacions a fer. Les imatges* estan extretes del 

CAD i no del muntatge real perquè es veuen millor. 

 

 

 

                                                 

2
 En aquest apartat s’han obviat els peus de foto perquè les imatges ja queden definides amb el títol 

que les precedeix 

16 
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1- Es parteix d’aquestes tres peces; l’eix transversal, la base i l’eix vertical: 

 

 

 

2- Es col·loquen tots els inserts: 

 

3- Es munta la roda amb la molla torsional i l’estructura que les conté: 

 

4- Es posen les rodes solidàries a l’eix transversal: 
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5- Es munten les xapes del carro amb les peces mecanitzades corresponents: 

 

6- La xapa metàl·lica del carro que no sosté el vis es munta a l’eix transversal 

ajustant les rodes correctament 

 

7- Es munta el patí del vis sense fi: 

 

 

8- S’uneix a la xapa metàl·lica corresponent: 

 

9- Es posa la roda inferior de la xapa: 
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10- Es col·loca el vis sense fi: 

 

11- S’uneix aquesta xapa amb l’eix transversal on ja hi ha l’altra xapa: 

 

12- Es posen les politges i els finals de carrera: 

 

13- S’afegeixen les rodes del carro central: 

 

14- Es posen els tres motors: 
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15- Es col·loca l’eix transversal en la base: 

 

16-  Es posa el cable i les molles: 

 

Figura 6-2: Fotografies del Robot cartesià muntat 

 

17- Es col·loquen els encoders i les PCB. 

 

18- Es cablegen tots els motors i sensors i es connecten a les PCB. 

Aquest ha estat el procediment seguit alhora de muntar el robot i s’ha comprovat que tot i 

que hi ha accions intercanviables com ara el punt 12 i el 14, però n’hi ha d’altres que és 

imprescindible fer-les amb l’ordre esmentat com serien els punts 7, 8, 9, 10 i 11. 
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 A continuació es mostra com ha quedat el dispositiu muntat, en aquestes imatges encara no 

hi ha posat el cable de la transmissió. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-3: Fotografies del Robot cartesià muntat 
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6.3. Incidències i discussió 

En tot producte és important que almenys una vegada, el dissenyador munti el que 

prèviament ha dissenyat en el CAD perquè és habitual que sorgeixin problemes o 

aspectes a millorar que en el 3D no s’aprecien. Un punt molt important per a tot disseny 

és la facilitat de muntatge, i la forma més real de comprovar si el que s’ha dissenyat ho 

compleix és muntant-ho. En aquest projecte com s’ha construït el robot dissenyat s’ha 

pogut fer un recull d’errors i d’aspectes a millorar. 

Llistat d’incidències: 

 

1. Parts mal tintades. 

Incidència: 

Les peces d’impressió 3D es poden tintar per que tinguin millor aspecte. En el cas 

del robot cartesià es van imprimir la base i l’eix transversal alhora units amb una 

petita estructura. En el cas que s’hagués de tintar la màquina (per tal que tingui un 

millor acabat) si segueixen juntes les dues parts al separar-les hi ha zones que 

queden sense tintar. 

Recomanacions: 

En el cas que ens ocupa, seria millor separar prèviament les parts i a continuació 

enviar-les a tintar per separat. 

 

Figura 6-4: Estructura d'unió de la base i l'eix transversal 
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2. Confusió en el muntatge de la peça mecanitzada horitzontal. 

Incidència: 

La peca mecanitzada horitzontal, s’ha de muntar d’una certa manera, ja que la 

superfície frontal és lleugerament diferent a la posterior. En el muntatge de la 

màquina donat que la diferència de les cares és molt subtil es va posar malament 

i es va haver de canviar treure i tornar a posar. 

Recomanacions: 

Per tal d’evitar aquest tipus d’errors seria convenient afegir-li un Poka-Yoke per tal 

que només pugui muntar d’una manera. 

 

Figura 6-5: Peça mecanitzada horitzaontal 

3. Peces que no encaixaven. 

Incidència: 

La peça que té la molla torsional unida a la roda és la peça que més ha costat de 

dissenyar. La seva geometria és molt complexa per tal que complís bé les seves 

funcions. Al muntar-la en el dispositiu aquestes peces no acabaven d’encaixar bé. 

Com s’ha resolt: 
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Per aquest motiu va caldre un redisseny i en conseqüència les rodes subjectes a 

aquesta pça van quedar més separades del que estava previst. A continuació es 

pot observar el canvi que ha patit aquesta peça. 

 

Figura 6-6: Primera versió de la peça de  la molla torsional persectiva 1 

 

Figura 6-7: Segona versió de la peça de la molla torsional perspectiva 1 

 

Figura 6-8: Primera versió de la peça de  la molla torsional persectiva 2 
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Figura 6-9: Segona versió de la peça de la molla torsional perspectiva 2 

4. El robot no arribava als finals de carrera. 

Incidència: 

Degut al redisseny de les peces del punt anterior, les rodes van acabar treballant 

amb més sepració entre elles. Degur a això aquestes topaven contra l’estructura 

abans que s’arribés al final de carrera. 

Com s’ha resolt: 

Es van apropar lleugerament els sensors de finals de carrera per solucionar 

aquesta incidència. 

 

5. Mala subjecció peça mecanitzada vertical. 

Incidència: 

Aquesta peça serveix per guiar dues rodes. S’uneix a la xapa metàl·lica per un 

punt, això fa que no quedi ben subjecta. 

Recomanacions: 

Afegir-li un altre punt d’anclatge per tal que en tingui dos. 

 

Figura 6-10: Peça mecanitzada vertical 
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6. Joc excessiu de les rodes en l’eix transversal. 

Incidència: 

En les rodes que llisquen per l’eix transversal (les que van ben encaixades a la 

guia) presenten una mica de joc.  

Com s’ha resolt: 

Per solucionar-ho s’ha optat per afegir uns separadors entre la roda i el cap del 

cargol per tal que quedin més foses. 

 

7. Manca de Shoulder screws. 

Incidència: 

Per error en una comanda es va oblidar de demanar un shoulder screw, el que fa 

d’eix a les rodes que llisquen per l’eix vertical. 

Com s’ha resolt: 

Com a solució es va posar un cargol mètrica 5 de la longitud indicada per a que 

substituís al shoulder screw. Tot i que és una solució temporal ha donat bon 

resultat. 

 

8. Interferències de les molles lineals. 

Incidència: 

Les molles lineals que fan d’unió entre el cable i el carro central patia unes 

interferències amb el mecanitzat vertical.  

Com s’ha resolt: 

Es va decidir prescindir de la peça com a solució temporal. 

Recomanacions: 

Per a la solució definitiva seria favorable posar un pem roscat més llarg de 

manera que tant el mecanitzar com l’extrem de la molla hi càpiguen bé. 

 

9. Interferència del cable. 

Incidència: 

El cable toca lleugerament amb el cap del cargol d’una politja.  

Com s’ha resolt: 

La solució temporal és o bé rebaixar el cap del cargol o posar un de cap més baix.  

Recomanacions: 



Disseny i muntatge d’un robot cartesià paramètric fet amb fabricació additiva 

 

  Pág. 95 

 

Modificar el disseny és bàsicament separant uns mil·límetres més les politges que 

creen interferències. 

 

Figura 6-11: Interferència cable amb cargol 

 

10. Joc excessiu del carro central. 

Incidència: 

Inicialment les dues xapes que conformen el carro central només estaven unides 

entre elles pels cargols que guien les rodes de l’eix vertical. Al muntar-ho quedava 

poc robust i tenia un cert joc. 

Com s’ha resolt: 

Es va decidir afegir quatre separadors per fer tot el carro més compacte. Aquests 

separadors però, estan situats en uns forats que es van fer a mà. Per aquest 

motiu no han quedat perfectament alineats. 

Recomanacions: 

Com a solució definitiva es proposa incloure aquests forats quan es mecanitzin les 

xapes per tal que tinguin les distàncies entre ells correctes. 

 

Figura 6-12: Sparadors del carro central 
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11. Falta de topalls a les rodes. 

Incidència: 

Els límits del moviment els indiquen els finals de carrera. Tot i així no està de més 

posar topalls a les guies perquè en el cas que el sensor no funcioni bé o no estigui 

ben connectat el robot xoqui amb els topalls en comptes de amb els sensors.  

Recomanacions: 

Aquesta solució es pot implementar fàcilment modificant el perfil de les guies als 

extrems fet que la roda no pugui avançar més. 

 

12. Porta cables fràgils. 

Incidència: 

Es van dissenyar a la part exterior de l’estructura unes petites pestanyes per guiar 

els cables dels sensors i els motors, aquestes al estar fetes amb impressió 3D 

són molt poc rígides i es trenquen fàcilment, a més d’això, és incòmode muntar 

amb aquestes peces incorporades perquè no es pot recolzar l’estructura 

lateralment en una taula. 

Recomanacions: 

per aquest motiu seria millor utilitzar un altre sistema. Una possible solució seria afegir 

petites portacables un cop la màquina ja estigui muntada. 

13.Dificultat de muntatge del cable 

Incidència: 

La part del carro central que fa d’allotjament de les rodes lineals està molt 

inaccessible i costa molt fixar la molla. 

Recomanacions: 

Una possible solució de cara a un nou disseny seria situar el pem on s’allotja la 

molla a la part més externa de la xapa metàl·lica per tal de poder  manipular la 

molla més fàcilment. 

Totes aquestes incidències han sorgit durant el muntatge. És cert algunes d’elles es podrien 

haver vist simplement amb el CAD, però la persona que ha dissenyat un dispositiu durant 

molt de temps per molt que es revisi el 3D és fàcil que hi hagi aspectes que passin per alt. 
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D’aquí la importància de muntar almenys un prototip ver comprovar que tot quadra i que no 

hi ha incidències, i en el cas que hi hagi trobar solucions. 

6.4. Millores per a futurs dissenys 

Un altre aspecte a tenir en compte són les possibles millores del robot cartesià. Com s’ha 

comentat al principi del treball aquest dispositiu dissenyat correspon a un prototipus inicial. 

Tot i que s’ha anat perfeccionant i millorant al llarg de tot el procés de disseny hi ha aspectes 

que cara a un segon prototipus es podrien millorar. 

 

1. Substitució de les xapes metàl·liques per peces d’impressió 3D 

Com que els resultats de les peces fetes amb la HP MJF han estat bons es podria provar de 

substituir les xapes del carro central per peces fetes amb fabricació additiva. D’aquesta 

manera es redueixen el nombre de peces metàl·liques que s’han de fer a mida. 

 

2. Buidat peces 

Per tal de fer el sistema més lleuger i d’aportar un estalvi de material es podrien buidar 

lleugerament l’eix transversal, sobretot la part on llisquen les rodes. 

 

3. Peces molla torsional 

El punt més crític del robot cartesià són les peces que contenen les rodes amb les molles de 

torsió. Aquesta part del disseny es podria perfeccionar una mica i fer-ho més robust. 

Actualment la distància entre la roda i el suport de l’eix transversal és considerable. Una 

forma d’aportar aquesta robustesa seria disminuint aquesta distància (es pot veure 

assenyalada en vermell). 
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Figura 6-13: Distància entre roda i suport eix transversal 

 

4. Roda inferior de l’eix transversal 

Com s’ha explicat anteriorment la posició roda que llisca per la part inferior de l’eix transversal 

es pot ajustar amb un colis. Aquest sistema però, suposa alguna pega; quan tota l’estructura 

està muntada no es pot accedir a la volandera que subjecta aquesta roda, i per tant l’ajust 

s’ha de fer abans de muntar tota l’estructura. Aquest mecanisme es podria canviar per 

aconseguir que aquesta roda s’autoregulés com passa amb les rodes que tenen la molla 

torsional. Un a possible opció seria que aquestes rodes també tinguessin una molla que 

pogués modificar lleugerament la posició de la roda com convingués. 

Aquests últims quatre punts serien els que s’haurien de modificar o millorar en el cas que es 

volgués fer un segon prototip. 
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7. Pressupost i consideracions ambientals 

7.1. Pressupost 

En aquest apartat es presenta el pressupost del projecte. Tal com s’ha dit anteriorment hi ha 

peces que estaven disponibles al magatzem de l’empresa i altres que s’han comprat.  

El pressupost s’ha dividit dos; un on hi apareixen tots els components que conformen el robot 

i l’altre on es reflexen les hores dedicades tant a disseny com a muntatge.  
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Ítem Concepte Referència Unitats 
Preu 

unitari 
Preu total [€] 

1 Rodes Solid V Wheel 14 4,25 59,50 

2 Politges MBFS15-1.1 12 9,99 119,88 

3 Politges motor HBPUS18-P6-11 2 23,7 47,40 

4 coupling GC016-5-6.35 1 11,45 11,45 

5 Femella M3 DIN 439 A-2 M3 12 0,03 0,36 

6 Femella M4 DIN 439 A-2 M4 23 0,03 0,69 

7 Volandera DIN 9021 A-2 M4 4 0,01 0,04 

8 Volandera DIN 9021 A-2 M5 8 0,02 0,16 

9 Cargol M3 L10 DIN 912 A-2 M3 L10 23 0,06 1,38 

10 Cargol M3 L12 DIN 912 A-2 M3 L12 4 0,06 0,24 

11 Cargol M3 L14 DIN 912 A-2 M3 L14 14 0,1 1,40 

12 Cargol M3 L25 DIN 912 A-2 M3 L25 2 0,1 0,20 

13 Cargol M3 L35 DIN 912 A-2 M3 L35 2 0,16 0,32 

14 Cargol M L12 DIN 912 A-2 M3 L40 4 0,16 0,64 

15 Cargol M4 L12 DIN 912 A-2 M4 L12 7 0,06 0,42 

16 Cargol M4 L25 DIN 912 A-2 M4 L25 2 0,07 0,14 

17 Cargol M4 L30 DIN 912 A-2 M4 L30 2 0,07 0,14 

18 Cargol M4 L35 DIN 912 A-2 M4 L35 2 0,09 0,18 

19 Cargol M4 L40 DIN 912 A-2 M4 L40 4 0,11 0,44 

20 Volandera schnorr M3 DIN 6795 M3 10 0,12 1,20 

21 Volandera schnorr M4 DIN 6795 M4 16 0,12 1,92 

22 Shoulder screw M4 L20 Din 7534 A-2 M4 L20 6 5,75 34,50 

23 Shoulder screw M4 L40 Din 7534 A-2 M4 L25 2 5,89 11,78 

24 Shoulder screw M4 L26 Din 7534 A-2 M4 L40 4 6,03 24,12 
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Ítem Concepte Referència Unitats 
Preu 

unitari 
Preu total [€] 

25 molles torsió G.075.100.0775 2 2,2 4,40 

26 molles lineals T.080.125.0200.I 4 2,09 8,36 

27 Vis sense fi DST-LS-6.35x2.54-R-150-ES 1 34,2 34,20 

28 Topalls MFM-0609-10S 4 2,1 8,40 

29 Patí DST-JSRM-C-01-DS6.35X2.54 1 9,82 9,82 

30 Anell retenidor KRM-S6.4 1 3,02 3,02 

31 Motor DC zga37rh 2 30,54 61,08 

32 Motor pas a pas 2P4233B10 1 45,13 45,13 

33 Finals de carrera verticals OPB800 2 3,83 7,66 

34 Finals de carrera  horitzontals OPB830 4 4,05 16,20 

35 PCB   2 21,58 43,16 

36 Encoder lineal MSK320 2 122,45 244,90 

37 Xapes   2 110 220,00 

38 mecanitzats   6 45 270,00 

39 peces 3D   1715,6 0,6 1029,38 

40 Transports   1 45 45,00 

    TOTAL 
  

2369,21€ 

 

Concepte Hores Preu hora Preu total [€] 

Total material   2369,21 

Disseny 450 40 18000 

Muntatge 50 20 1000 

TOTAL     21369,21€ 
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Pel que fa al pressupost del material hi apareixen tots els components que s’han utilitzar per 

a fer el dispositiu. Pel que fa al pressupost del disseny i muntatge s’ha suposat el preu hora 

d’un enginyer de projectes. Les hores de disseny i de muntatge s’han comptabilitzat a 

diferent preu. 

S’han diferenciat els dos pressupostos perquè amb aquest projecte el que s’ha aconseguit  

és automatitzar el disseny del robot. Com s’ha fet un disseny paramètric quan s’hagi 

d’implementar un dispositiu d’aquesta mena, ja es partirà d’un disseny pràcticament acabat 

que només caldrà retocar algunes mides i això suposarà una inversió de temps molt petita. 

Per aquest motiu és important conèixer el que ha costat el dispositiu en quant a materials 

sense contar les hores de disseny, per així saber realment el que costa el robot 

independentment del temps que s’inverteixi en el disseny. Un aspecte que destaca és el 

número d’hores de muntatge, cal esmentar que el dispositiu que s’ha muntat és un prototip i 

al ser la primera vegada que es munta és normal que s’hagin d’invertir tantes hores. 

Un punt de partida d’aquest treball era comprovar si el dispositiu fet a Idneo era més 

econòmic que comparar-ho ja construït. L’empresa té dades del preu de robots cartesians 

que han hagut de comprar anteriorment amb unes característiques molt semblants al 

d’aquest projecte. El preu d’un robot tipus pòrtic de característiques similars està al voltant 

dels 4000€, aquest valor es pot comparar amb els 2369€. Sense tenir en compte les 

hores de disseny ni muntatge el robot dissenyat finalment és més econòmic. 

7.2. Consideracions ambientals 

El dispositiu dissenyat en aquest projecte s’ha produït amb una impressora 3D com a 

requeriment per part de l’empresa, d’aquesta manera s’aporta autonomia i rapidesa al procés 

de construcció. 

El robot que ocupa aquest projecte no aporta una gran avantatge en quant a aspectes 

ambientals respecte als dispositius que actualment compra Idneo en el seu lloc. Tot i així, un 

aspecte positiu del dispositiu dissenyat és que està fet amb la HP MJF. Un punt molt 

favorable d’aquesta màquina és que reaprofita fins el 80% de la pols sobrant en d’una 

impressió. Tot i la despesa d’energia del procés constructiu és un punt favorable el fet que la 

impressora on s’han produït la major part de les peces del robot reaprofiti la major part del 

material restant. 
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8. Conclusions 

En aquest projecte de final de grau s’ha dut a terme el disseny i la construcció d’un dispositiu 

que correspon a un robot cartesià tipus pòrtic amb aplicacions mèdiques. 

La finalitat d’aquest treball és dissenyar i construir un prototip d’un sistema de tres eixos que 

es pugui implementar en els productes que dissenya l’empresa Idneo. Es tracta d’un projecte 

desenvolupat en una empresa,  per tant l’objectiu final és que aquest sistema suposi millores 

destacables en el servei al client, l’autonomia, la reducció del temps, la flexibilitat i l’econòmic. 

Un altre punt característic del treball realitzat és que ha requerit col·laboració i comunicació 

entre diferents departaments de l’empresa per tal d’aconseguir el dispositiu final. 

Per dur a terme el disseny d’aquest dispositiu s’ha aplicat una forma de dissenyar que permet 

fer peces paramètriques anomenada Top Down Design. D’aquesta manera s’obtenen 

dispositius molt flexibles i fàcilment modificables. Per l’aplicació d’aquest mètode s’ha 

dissenyat amb el software Creo parametric. 

Pel desenvolupament del robot cartesià s’ha aprés a dissenyar peces que es puguin imprimir 

correctament amb la màquina d’impressió HP MJF que és la que disposa l’empresa. També 

s’ha hagut d’estudiar la tecnologia per poder fer una valoració dels resultats obtinguts. 

Aquest projecte a part del disseny també inclou la impressió i el muntatge del prototip, i amb 

aquests punts s’han gestionat les incidències que han anat apareixent i s’han proposat 

possibles solucions, recomanacions i millores per a futurs dissenys. 

Finalment esmentar que l’objectiu d’aquest projecte s’ha complert perquè s’ha aconseguit 

dissenyar i construir un robot cartesià paramètric. Cal esmentar també que aquest tipus de 

disseny presenta molts avantatges en quant a flexibilitat, i que Idneo disposa d’un disseny 

d’un robot cartesià adaptable a les mides que es desitgin. Pel que fa a la impressió en 3D els 

resultats han estat bastant bons i tot i que s’ha de seguir aprenent d’aquesta tecnologia les 

peces que conformen el dispositiu dissenyat s’han obtingut amb acabats bons i mides 

acceptables. Per acabar comentar que un punt molt important d’aquest treball és que s’ha 

passat per totes les fases d’un projecte d’enginyeria; des de la fase prèvia fins a la de 

validació i això ha permès tenir una visió global del dispositiu i del projecte en general.  
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