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Resum 

El disseny i fabricació de noves versions del mecanisme d’accionament ha estat una tasca 

constant al llarg del present projecte. Fins arribar a la versió final del mecanisme, s’han 

anat detectant diferents inconvenients, els quals s’anaven resolent al llarg de la realització 

de l’estudi. Així doncs, s’ha realitzat un profund estudi de disseny durant el 

desenvolupament de l’estudi. 

Tot i tractar-se d’un mecanisme simple i de fàcil accionament, els sensors de paper 

requereixen precisió i suavitat, tant a les subjeccions com en el moviment vertical a 

realitzar, ja que es tracta de dispositius molt delicats i que requereixen del seu perfecte 

estat per tal de ser funcionals. Tots els dispositius mecànics dissenyats realitzen una 

transmissió sense fi corona, és a dir, converteixen el moviment rotatiu del cargol en 

moviment lineal de la peça mòbil, però s’han realitzat diferents dissenys que, tot i seguir el 

mateix principi de transmissió, divergeixen en dimensions, morfologia i toleràncies. 

El present document explica detalladament la profunda tasca de disseny realitzada, 

centrant-se en els detalls i característiques dels diferents mecanismes així com els seus 

principals inconvenients, tractant-se d’una extensió de l’apartat 6 de la memòria principal 

de l’estudi, al qual s’han explicat resumidament els trets característics de cadascun dels 

mecanismes de sincronització fabricats. 
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1. Principals modificacions aplicades al mecanisme de sincronització 

En el present apartat s’expliquen els principals redissenys realitzats al llarg de l’estudi del 

mecanisme de sincronització. Posteriorment, a l’apartat 3 s’expliquen en detall els factors 

característics dels diferents mecanismes així com els principals inconvenients trobats, 

motiu pel qual es modifiquen fins arribar a la 6ª i última versió. 

En primer lloc es presenta l’assemblatge del disseny final del mecanisme de sincronització 

6S_DEVICE_H01_6 a la següent il·lustració, amb les peces integrants numerades, a les 

quals es fa referència al llarg de les explicacions dels redissenys de les peces fins arribar 

al disseny definitiu. 

 

Il·lustració 1: Disseny definitiu del mecanisme (6S_DEVICE_H01_6) amb les peces integrants numerades – 
Font: Autor 

A la següent taula s’especifiquen les diferents peces en funció de la numeració mostrada 

a la il·lustració anterior: 

MARCA DESCRIPCIÓ QUANTITAT MATERIAL 

01 
Tapa superior: Serveix de topall 
per al moviment de la peça mòbil 

1 ABS 

02 
Cos principal: Es tracta de la 
peça principal sobre la qual es 
munten la resta 

1 ABS 

03 
Peça mòbil: Encarregada de 
transmetre el moviment vertical 
al sensor de paper 

1 ABS 

04 
Dipòsit de fluid: Permet 
dipositar els reactius per la 
realització de l’assaig 

1 ABS 

05 
Contrapès del sensor: Subjecta 
i manté fix el sensor de paper 

1 ABS 

Taula 1: Numeració de les peces integrants del mecanisme final  6S_DEVICE_H01_6 – Font: Autor 
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 Redisseny de la peça mòbil 

Amb la peça mòbil (03) dels dispositius inicials, la col·locació del sensor al seu encaix 

era una tasca de certa dificultat  i, tot i que usant pinces, es podia malmetre fàcilment 

el sensor de paper (per molt que es doblegui un mínim, suposa també una deformació 

del paper a la zona d’absorció, on es troben els conductes d’entrada). 

La nova peça mòbil permet la col·locació del sensor introduint-lo pel lateral del 

mecanisme de sincronització. D’aquesta manera, evitem malmetre el sensor, ja que 

no s’ha d’exercir cap mena de pressió per entrar el sensor a l’encaix, degut a l’entrada 

lateral lliure de la què ara disposa la peça. 

Es mostren a continuació les peces mòbils dels mecanismes de sincronització 

2S_DEVICE_H01 (a) i 3S_DEVICE_H01_1 (b), essent l’últim mecanisme en disposar 

de la peça mòbil inicial i el primer a incorporar la peça que permet l’encaix lateral del 

dispositiu de mesura respectivament. 

 

Il·lustració 2: a) Peça mòbil utilitzada fins al mecanisme de sincronització 2S_DEVICE_H01 – b) Primer 
disseny de peça mòbil amb encaix lateral, la qual s’utilitza per primer cop al mecanisme de sincronització 

3S_DEVICE_H01_1 – Font: Autor 

A part de la modificació de l’encaix, la peça mòbil ha anat patint variacions de disseny 

fins a arribar a la seva versió final, la qual disposa d’una major secció per tal de reduir 

al màxim les tremolors que puguin aparèixer amb motiu de l’accionament del 

mecanisme. A més, al contrari de les versions anteriors, aquesta està formada per una 

única peça, i aquest cop la tapa superior (01) es fixa al cos principal del mecanisme, 

no a la peça mòbil com en els mecanismes anteriors. Es mostra a continuació la versió 

final de la peça mòbil utilitzada per la realització de l’estudi: 

 

Il·lustració 3: Vista 3D del disseny definitiu de la peça mòbil (03) amb la qual s’han obtingut resultats òptims a 

les proves experimentals realitzades al laboratori – Font: Autor  
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 Redisseny del contrapès pel nou encaix del sensor 

A causa del redisseny de la peça mòbil, explicat anteriorment, el contrapès (05) ha 

patit també modificacions. 

La nova peça mòbil és ara “oberta” pel seu costat dret, de manera que ara és necessari 

que el contrapès “abraci” la peça mòbil, empresonant el sensor de pH i impedint el 

moviment del sensor. 

Es mostren a la il·lustració 3 el disseny inicial del contrapès, així com el nou disseny 

de la peça, incorporat a partir del mecanisme 3S_DEVICE_H01_1: 

   

Il·lustració 4: a) Disseny inicial del contrapès – b) Disseny final del contrapès, el qual “abraça” pel lateral la 
peça 03, empresonant d’aquesta manera el substrat del sensor – Font: Autor 

D’aquesta manera, el dispositiu de mesura queda “empresonat” entre la peça mòbil i el 

contrapès, fixat per mitjà del sortint cilíndric de què disposa el contrapès a la seva part 

inferior, coincident amb el forat de la peça mòbil, motiu pel qual els sensors disposen 

d’un forat a la seva base. 

 

 Redisseny dels dipòsits 

A les proves inicials s’aprecia com existeixen tremolors, les quals són inherents a 

l’accionament del mecanisme de sincronització. 

A causa d’aquestes tremolors, sovint el contacte entre la superfície del substrat i els 

reactius no es realitza de forma equitativa per tots 3 conductes d’entrada, fins i tot en 

certes ocasions amb algun dels conductes no s’arriba a produir el contacte superfície 

– reactiu. 

Per altra banda, les tremolors també han generat una lleugera descentralització del 

substrat de paper respecte del contenidor del colorant central, la qual cosa provoca un 

contacte diferent de les superfícies dels inlets vers els reactius en funció de la banda 

cap on s’hagi desplaçat el substrat (cap a l’esquerra o cap a la dreta del sensor). 

Així doncs, s’aprecia a partir dels inconvenients inicials com la posició del substrat ha 

de ser simètrica en el moment en què es produeix l’absorció dels reactius. Per aquest 

motiu, es modifica el dipòsit dels reactius (04), incorporant un centrador (2 sortints 
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cilíndrics) a la seva zona central, per tal d’assegurar el centratge del dispositiu i per 

tant, l’absorció simètrica de reactiu per part del substrat. 

Es mostren a la il·lustració 5 els dissenys inicial i final de la peça 04, la qual incorpora 

el centrador per l’absorció equitativa dels reactius al mecanisme 6S_DEVICE_H01_6: 

  

Il·lustració 5: a) Disseny de dipòsit utilitzat durant gran part de l’estudi, fins al mecanisme 5S_DEVICE_H01_5 
– b) Disseny final de dipòsit amb el qual s’incorpora centrador, per al mecanisme 6S_DEVICE_H01_6 – Font: 

Autor  

Per últim, destacar la reducció de la fondària en la versió definitiva del dipòsit, ja que 

es calcula la profunditat necessària per la realització de les proves experimentals amb 

60 µl de reactiu a cadascun dels 3 contenidors, minimitzant d’aquesta manera la 

quantitat de reactiu necessari i abaratint el cost final dels experiments. 

 

 Augment de la secció dels forats de la peça principal 

Després d’utilitzar els mecanismes en 

diverses proves experimentals, s’observa 

com el cargol que utilitzem per generar el 

moviment lineal de la peça mòbil rosca els 

orificis de la peça principal (02) del 

mecanisme, els quals s’encerclen en negre a 

la il·lustració 6. 

Això és degut al fet que el cargol “dibuixa” les 

hèlixs de la seva rosca als orificis de plàstic, 

fent que aquest enrosqui amb la peça 

principal. Al enroscar-se les peces entre si, 

és del tot impossible continuar girant el 

cargol, ja que el mecanisme queda bloquejat. 

En algunes de les proves realitzades, el 

mecanisme quedava bloquejat i al intentar 

continuar enroscant, de cop la peça mòbil 

descendeix bruscament i provoca el contacte sobtant entre superfície de substrat i 

reactius, malgastant d’aquesta manera el dispositiu de mesura, ja que el contacte es 

produeix en diversos punts dels conductes d’entrada i no únicament als seus extrems. 

L’inconvenient explicat es detecta al utilitzar diversos cops el mecanisme 

2S_DEVICE_H01, el qual s’enrosca amb el cargol de gir. Així doncs, a partir del 

mecanisme 3S_DEVICE_H01, s’augmenta la secció dels orificis destacats a la imatge 

anterior fins aconseguir una tolerància òptima en l’últim disseny de mecanisme 

realitzat, després d’haver provat amb “jocs” de tolerància diferents. 

  

Il·lustració 6: Mecanisme de posicionament 
2S_DEVICE_H01, amb el qual apareix la 
problemàtica relacionada amb l’enroscament 
dels forats de la peça principal, encerclats en 
negre – Font: Autor 
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2. Evolució del mecanisme de sincronització al llarg de l’estudi 

Es presenten a les pàgines següents les diferents versions del mecanisme de 

sincronització fabricades1, explicant detalladament les seves característiques principals així 

com els inconvenients trobats pel qual s’han anat realitzant diferents versions fins arribar a 

la 6ª i última versió.

 
1 Degut a que no s’ha pogut accedir a les instal·lacions de l’ESEIAAT amb motiu de la pandèmia de la COVID-

19, no s’han pogut adjuntar les fotografies dels mecanismes fabricats al llarg de l’estudi (aquests es troben al 
laboratori). Tanmateix, al llarg de la memòria principal de l’estudi es mostren algunes fotografies que en 
demostren la seva fabricació. 
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1S_DEVICE_V01 

Característiques 
principals 

Primer disseny de mecanisme de sincronització fabricat. El sensor es troba en posició vertical mentre es produeix el 
moviment. Els contenidors es col·loquen manualment (no existeix la peça dipòsit), permetent certa flexibilitat en el seu 
posicionat i s’assegura el contacte òptim entre l’extrem dels conductes del sensor i el reactiu. 

Observacions 

L’inconvenient principal han estat les forces gravitacionals, les quals són altament influents en l’experiment amb 
aquesta configuració del mecanisme. 
Al estar el sensor en posició vertical, tenim 𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑠 > 𝐹𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑠, de manera que la difusió del fluid era 
excessivament lenta, sense arribar el reactiu a la zona central del substrat per la difusió entre reactius, fent l’experiment 
inservible. Davant d’aquest inconvenient, es decideix tindre els sensors en posició horitzontal en les pròximes proves, 
pel que cal un redisseny del mecanisme. 

Il·lustracions 

VISTA 3D MECANISME FABRICAT 

 

-- 

Resultat 

NOK. El mecanisme ha permès una certa sincronització dels 3 inlets (els fluids circulen tots ells a la mateixa velocitat 
global), però al començar a  realitzar provatures amb Bromocresol lila 0,04%, no s’arriba a la zona central de difusió, 
de manera que es conclou el mecanisme com inservible a l’hora d’arribar a resultats rellevants en la detecció del pH. 

Taula 2: Característiques principals i inconvenients trobats pel mecanisme 1S_DEVICE_V01 – Font: Autor 
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2S_DEVICE_H01 

Característiques 
principals 

La 2ª versió del mecanisme ha marcat la direcció a seguir per tota la resta, ja que a partir d’aquesta versió no s’ha 
modificat el posicionament del sensor de pH, a partir d’ara horitzontal. Degut a les característiques del propi 
mecanisme, s’han dissenyat 2 dipòsits que encaixen amb la peça principal, ja que aquest cop els contenidors de líquid 
no són mòbils (el dipòsit roman en una posició fixa al llarg de la prova experimental). 

Observacions 

Per a la versió 2 del mecanisme es deixa un joc màxim de 0,1 mm, el qual sembla afectar negativament al mecanisme 
degut al joc existent. Tot i possibilitar el moviment, les tremolors afecten la part final del moviment, fent que algun inlet 
entri en contacte amb el fluid abans que la resta. D’aquesta manera, tot i obtenir eventualment bons resultats, es tracta 
d’un dispositiu que no permet tenir repetibilitat en els experiments, de manera que no pot tractar-se com una versió 
definitiva del dispositiu. Per últim, els forats passants comencen a roscar amb el cargol de gir, pel que és necessari un 
augment de la seva secció. 

Il·lustracions 

VISTA 3D MECANISME FABRICAT 

 

-- 

Resultat 

NOK. Es tracta d’un mecanisme que evita la problemàtica relacionada amb les forces gravitacionals, però apareix una 
nova problemàtica relacionada amb les toleràncies dimensionals entre peces. A més, les deformacions al inserir els 
sensors són evidents, degut principalment al disseny de l’encaix de què disposa la peça mòbil. 

Taula 3: Característiques principals i inconvenients trobats pel mecanisme 2S_DEVICE_H01 – Font: Autor 
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3S_DEVICE_H01_1 

Característiques 
principals 

A causa dels problemes apareguts en l’anterior versió referents a la deformació dels sensors de paper en posicionar-
se dins del seu encaix, així com a la clara deformació inicial del paper Whatman, es decideix realitzar el redisseny de 
dues peces del mecanisme. Primerament, es dissenya una nova peça mòbil, la qual permet inserir el sensor 
lateralment, amb la qual cosa s’eviten possibles deformacions (en l’anterior versió el sensor entrava molt just). En 
segon lloc, es dissenya un nou contrapès pel sensor en conseqüència de la modificació de la peça mòbil. Per últim, 
s’afegeix un contrapès a la part superior del sensor per tal de contrarestar la deformació inicial del paper Whatman i 
aplanar al màxim el sensor, el qual encaixa amb els forats passants incorporats a la peça mòbil. 

Observacions 

El redisseny de la peça mòbil i el nou contrapès donen bon resultat. El sensor no es danya al ser posicionat al 
mecanisme d’accionament. Tanmateix, el contrapès incorporat a la part superior del sensor permet la difusió a través 
de les seves fibres, de manera que al entrar en contacte el fluid amb la peça, una certa quantitat de fluid es deriva per 
les seves parets, afectant d’aquesta manera a la sincronització dels fronts de flux dels conductes d’entrada. 

Il·lustracions 

VISTA 3D MECANISME FABRICAT 

 

-- 

Resultat 
NOK. Tot i que es millora respecte a l’anterior versió, s’ha de concebre l’aplicació del contrapès superior d’una altra 
manera, o bé mirar de lidiar amb la problemàtica de la deformació inicial del sensor mitjançant altres mètodes, ja que 
la nova peça permet la difusió a través de les seves fibres. 

Taula 4: Característiques principals i inconvenients trobats pel mecanisme  3S_DEVICE_H01_1 – Font: Autor
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4S_DEVICE_H01_4 

Característiques 
principals 

Es decideix continuar amb una proposta molt semblant a l’anterior, reajustant les toleràncies per oferir mínim joc i 
d’aquesta manera reduir les tremolors produïdes en l’accionament del mecanisme. 

Observacions 

Es confirma el mal funcionament del contrapès davanter. Tot i ser útil a l’hora d’aplanar els sensors de paper, la qual 
cosa ens assegura la sincronització dels 3 inlets a l’hora d’entrar en contacte amb els fluids, es genera difusió dels 
reactius a través de la seva superfície, la qual cosa afecta en gran mesura a la difusió del líquid a través de les fibres 
del paper. Es pensa que, tot i afectar negativament, pot afectar d’igual manera en totes 3 entrades, però no acaba 
resultant efectiu, ja que la superfície del contrapès no és perfectament homogènia i per tant no pot haver-hi 
sincronització. 

Il·lustracions 

VISTA 3D MECANISME FABRICAT 

 

-- 

Resultat 
NOK. El contrapès pot ser una bona solució, però s’ha de pensar en un altre muntatge / redisseny de la peça per tal 
que aquesta sigui efectiva. Tanmateix, després de realitzar ajustos en les toleràncies, gran part de les peces fabricades 
poden aprofitar-se per una nova versió. 

Taula 5: Característiques principals i inconvenients trobats pel mecanisme 4S_DEVICE_H01_4 – Font: Autor



Treball Final de Grau – Pau Fernández Faya 
 

- 10 -  
 

5S_DEVICE_H01_5 

Característiques 
principals 

Es modifica el disseny del contrapès, incorporant sortints cilíndrics, concèntrics als orificis de la peça mòbil, així com 
un sortint rectangular a la zona frontal del contrapès. A més, s’ha incorporat un centrador format per dues columnes 
situades al dipòsit, el qual permet el centratge del sensor i assegura el correcte posicionat de l’extrem del dispositiu 
respecte dels reactius dels contenidors. Al arribar al nivell dels contenidors, el contrapès topa amb el cos principal pels 
pius externs, així com ho fa amb el centrador per la part frontal. D’aquesta manera, el contrapès no es troba en contacte 
amb el sensor mentre es produeix la difusió del fluid, sempre que aquest no es retiri al entrar en contacte amb líquid. 
Per últim, destacar que ara la peça mòbil està formada per un únic sòlid, i el moviment vertical es restringeix per mitjà 
de la tapa superior, la qual abans formava part del cos principal. 

Observacions 

Ara la peça mòbil està formada per un únic sòlid, guanyant rigidesa i estabilitat l’accionament del mecanisme i 
disminuint doncs la tremolor. Per altra banda, el contrapès funciona millor amb els sortints afegits respecte de l’anterior 
disseny, però la seva posició un cop arribat al nivell dels dipòsits és bastant inestable i la solució no és del tot efectiva. 
A més, al retirar el sensor de la zona de contacte amb el líquid, aquest torna a entrar en contacte amb la superfície del 
contrapès, produint-se de nou una mínima difusió del líquid a través del plàstic, pel que el disseny del contrapès no 
està pensat perquè els sensors es retirin un cop aquests entren en contacte amb els líquids. Per últim, es considera 
una bona solució la incorporació d’un centrador, però s’haurà d’ajustar la distància entre els dos sortints cilíndrics, ja 
que el sensor de vegades topa en el moment de descens, doblegant-se i quedant inservible per la realització de la 
prova. 

Il·lustracions 

VISTA 3D MECANISME FABRICAT 

 

-- 

Resultat 

NOK. Es decideix prescindir del contrapès davanter i es buscarà una nova metodologia d’aplanat. És necessari revisar 
la distància entre els sortints del centrador per tal d’evitar el contacte entre la peça i el substrat. Es decideix fabricar 
un nou dipòsit amb una fondària reduïda, per tal de realitzar les proves sempre amb la mateixa quantitat de reactiu (60 
µl), reduint al mínim necessari la quantitat de reactiu a utilitzar. 

Taula 6: Característiques principals i inconvenients trobats pel mecanisme 5S_DEVICE_H01_5 – Font: Autor
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6S_DEVICE_H01_6 

Característiques 
principals 

S’ha redissenyat el dipòsit, amb unes columnes del centrador més separades, garantint una separació mínima entre 
sensor i columnes durant l’ascens/descens del paper. Per altra banda, es redissenya la peça mòbil, amb una secció 
superior per tal de minimitzar al màxim el joc existent en l’accionament. Per últim, la fondària dels dipòsits també s’ha 
modificat, deixant únicament abocar 60 µl de reactiu per cadascun dels contenidors del dipòsit, abaratint al màxim el 
cost de l’assaig. 

Observacions 

S’han començat a utilitzar planxes especials per paper (planxat en fred), permetent aplanar els dispositius sense 
requerir d’un contrapès davanter per a tal efecte. El mecanisme en conjunt mostra gran solidesa i repetibilitat dels 
experiments, i el centrador en cap moment entra en contacte amb el sensor de pH. A més, tot i no retirar els sensors 
un cop entren en contacte amb el líquid, aquest absorbeix el fluid de manera continuada i homogènia degut a la 
reducció de les forces capil·lars, gràcies a la reducció de la quantitat de reactiu abocat dins els contenidors del dipòsit. 
 

Il·lustracions 

VISTA 3D MECANISME FABRICAT 

 

-- 

Resultat 

OK. Finalment s’ha arribat a una solució de disseny que dóna repetibilitat a l’experiment i permet recollir diferents 
variables d’estudi a partir de la gravació de la difusió del fluid. El contacte entre el paper i el fluid es produeix alhora a 
tots 3 inlets, tenint posteriorment una difusió dels reactius sincronitzada fins arribar a la zona d’intersecció del substrat. 

Taula 7: Característiques principals i inconvenients trobats pel mecanisme 6S_DEVICE_H01_6 – Font: Autor
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Tot i no haver format part del disseny definitiu del mecanisme de sincronització, a 

continuació es mostren gràficament algunes de les modificacions realitzades sobre el 

mecanisme al llarg de l’estudi per tal de clarificar les explicacions anteriors, centrant-nos 

en els sortints incorporats a les versions 3 i 5 del mecanisme respectivament: 

Contrapès amb sortints concèntrics als forats del cos principal 

(3S_DEVICE_H01_1): 

S’incorporen sortints cilíndrics al contrapès davanter per tal d’aplanar el substrat. Els 

sortints del contrapès són concèntrics amb els forats incorporats a la peça mòbil per tal 

de realitzar l’aplanat del substrat. 

A continuació es mostra la il·lustració 7, on s’observen els sortints encaixats amb els 

orificis de la peça mòbil: 

  

 

Il·lustració 7: a) Vista de detall en 3D i b) Vista de detall en planta (invertida) del contrapès i la peça mòbil 
dissenyada per al mecanisme 3S_DEVICE_H01_1, les quals encaixen entre sí per al correcte aplanat del 

substrat de paper – Font: Autor 

 

 

Sortints incorporats a la peça mòbil (5S_DEVICE_H01_5): 

Tal com es menciona amb anterioritat, s’incorporen uns sortints al contrapès davanter 

del substrat per tal que aquest topi amb el cos principal del mecanisme, així com amb 

el centrador incorporat al dipòsit per mitjà d’un sortint rectangular situat a la seva part 

frontal, amb l’objectiu d’evitar el contacte entre el contrapès i el substrat de paper quan 

es produeix la difusió del reactiu. 

S’adjunten a continuació a la il·lustració 8 dos retalls, on s’observa el contacte entre el 

sortint rectangular frontal i el centrador (a) i el contacte entre els sortints del contrapès i 

el cos principal del mecanisme (b) respectivament: 

   

Il·lustració 8: a) Detall del contacte entre el sortint rectangular de la part frontal del contrapès i el centrador. b) 

Contacte dels sortints del contrapès amb el cos principal– Font: Autor



 

 

 


