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Resum
La maquinària de neteja és necessària i present en molts sectors econòmics i de serveis de
la societat d’avui dia. L’ús d’aquests equips ajuda i facilita l’activitat humana i esdevé més
eficaç per a la finalitat per a la qual s’han creat.
L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi i el disseny d’una fregadora industrial des del punt de
vista mecànic, estructural i comercial. El producte també requereix d’un sistema elèctric i
electrònic que en aquest treball s’apunta, tot i que no està desenvolupat i podria ser objecte
d’un treball posterior.
Per encetar el projecte s’ha fet una recerca bibliogràfica per conèixer la història i l’evolució
dels equips de neteja i de la tipologia d’aparells que existeixen a l’actualitat. A continuació,
s’ha procedit a l’estudi tecnològic basat en el funcionament específic de les fregadores amb
alguns dels components més significatius que les conformen.
Posteriorment, s’ha realitzat el disseny conceptual tenint en compte les tecnologies i materials
que incorpora l’equip i les alternatives disponibles. Aquest bloc del treball mostra una primera
aproximació i definició sobre com serà el disseny final.
A la següent fase ja es comença amb el disseny pròpiament dit, tot iniciant-lo amb els càlculs
pertinents que permeten fer la tria dels components que, definitivament, formen part de la
fregadora. A mesura que s’han fet aquests càlculs, s’ha dut a terme el disseny 3D amb el
suport del programa SolidWorks.
En darrer lloc, s’ha analitzat l’impacte ambiental que es podria generar i el pressupost
aproximat del projecte. Per acabar amb les conclusions extretes una vegada finalitzat el
projecte.
Cal afegir que la intenció és la de crear un disseny de la fregadora, no pas el prototipus, amb
la incorporació de les tecnologies esmentades i que podria arribar a funcionar.
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1. Introducció
1.1. Objectius del projecte
L’objectiu principal del projecte és el disseny conceptual i detallat d’una fregadora de sòls no
domèstica per a que funcioni de forma autònoma, és a dir, sense la supervisió de cap operari.
Per raons de temps s’ha realitzat només la part electromecànica, deixant fora la part de
l’electrònica encara que se n’han donat indicacions perquè el disseny final concordés d’una
manera adient.
El producte dissenyat és la fusió d’una aspiradora robot, de tipus domèstica, amb una
fregadora industrial. Així, es pretén que l’aparell faci dues funcions; la d’aspirar i la de fregar,
tot funcionant i desplaçant-se de manera autònoma mitjançant un controlador. Com a
accessoris disposaria d’escombretes per eliminar la brutícia, dipòsits d’aigua i les bateries
entre d’altres. I, finalment, es tindrà en compte que tingui un baix impacte mediambiental.

1.2. Abast del projecte
Per tal de poder assolir els objectius esmentats anteriorment el projecte s’ha organitzat de la
següent manera:
•

Estudi de l’art en el que s’ha començant repassant els orígens dels aparells de neteja
i s’ha aprofundit en els models existents en el mercat tant de tipus domèstic com
industrial.

•

Estudi del funcionament general de les fregadores de sòls industrials i identificació
dels seus components i la seva estructura. També una cerca de la normativa aplicable
al producte en qüestió.

•

Confecció de les especificacions tècniques del producte a dissenyar.

•

Disseny conceptual de la fregadora presentant les tecnologies disponibles, i tria la
millor alternativa.

•

Càlculs tant dels motors de les rodes de tracció com de les escombretes i càlcul de la
capacitat necessària de les bateries.

•

Selecció dels components a partir dels que s’ofereixen en el mercat.

•

Disseny assistit per ordinador de la gran majoria de les peces que conformen un model
en tres dimensions, amb el programa SolidWorks.

•

Valoració de l’impacte ambiental.
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Pressupost del projecte. Es contemplen els costos d’honoraris i de programari.

A continuació es mostra un llistat dels aspectes que no inclou el treball:
•

Investigació sobre les diferents tecnologies d’autocontrol. En conseqüència, no hi ha
cap apartat referent a la programació.

•

El disseny conceptual no inclou de forma exhaustiva l’estudi del sistema electrònic,
com seria la part del control i l’autoguiat de l’aparell.

•

No s’han escollit components referents al sistema electrònic, tot i que sí s’han cercat
algunes alternatives en el disseny conceptual.

•

Per la part elèctrica i electrònica, s’ha previst una caixa protectora en el disseny assistit
per ordinador, en la qual hi cabrien els components amb el seu propi disseny.

•

En el pressupost no s’inclouen ni els costos de fabricació, ni de material, ni dels
components.

1.3. Justificació
1.3.1.

Justificació industrial

La societat d’avui en dia, està immersa en una revolució tecnològica on hi ha la necessitat de
dissenyar noves aplicacions i aparells que ajudin en la feina de les persones. Aquesta situació
no té límits, o almenys no sembla que el sostre estigui a prop. Es pot parlar d’una revolució
dels robots, ja que presenten nombrosos avantatges: substitueixen la mà d’obra necessària
per desenvolupar certes tasques i fan la vida més senzilla; redueixen costos i temps derivats
de l’activitat; eviten la monotonia i la fatiga causades per les feines rutinàries; i, en darrer
terme, el resultat assolit iguala o inclús millora el que s’obtindria de forma manual. La robòtica
ha entrat de ple en molts àmbits de la vida familiar, assistencial i en sectors professionals.
Pel que fa al nostre objecte d’estudi, en l’àmbit de la neteja domèstica o industrial, s’ha passat
per diferents etapes, començant per les escombres i els recollidors, seguit de les aspiradores
de bossa o dipòsit, fins als robots aspiradors actuals. L’auge comercial de les anomenades
“roombes” domèstiques és un fet i s’han anat incorporant a moltes llars d’arreu del món des
que les primeres, fabricades i venudes per iRobot, van sortir al mercat l’any 2002. Una dècada
més tard, es calcula que se n’havien venut més de 10 milions d’unitats a tot el món. Amb el
pas dels anys ha esdevingut un electrodomèstic assequible, ja que la competència de models
de noves generacions entre fabricants va fer baixar els preus, i es pot escollir un robot de
gamma alta o mitjana pel que fa a la qualitat segons les necessitats.
I, com no sembla que en un futur proper ens haguem de lliurar de la brutícia i la pols, tenim
un bon motiu per seguir fent avenços en els dispositius de neteja de sòls per tal de minimitzar
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una feina necessària a empreses, hospitals, centres comercials, escoles, universitats i molts
altres espais amb grans superfícies per netejar.
Més enllà d’això, molts dels elements que conté l’objecte d’estudi estan presents en molts
altres productes, ja sigui en versió petita o a gran escala i, per tant, és important parar-hi
atenció en cada un d’ells ja que tot el progrés realitzat en un projecte pot ser aplicat en altres.

1.3.2.

Motivació personal

La principal raó per la qual s’ha decidit tirar endavant aquest projecte és el gran interès per
aplicar en un cas pràctic tots els coneixements adquirits en l’àmbit de la mecànica i poder dur
a terme un bon disseny, tot aprofitant la realització del Treball Final de Grau corresponent a
l’últim quadrimestre del mateix. També em motiva assolir una perspectiva més completa del
que són els projectes d’enginyeria per tal d’encarar millor el màster.
La realització d’aquest projecte ofereix la possibilitat de fer un estudi més o menys exhaustiu,
sobre un dels molts objectes que ens envolten en aquest món cada vegada més industrialitzat
i tecnològic. Moltes vegades acceptem la realitat com és però, saber que darrere de cada
producte que tenim al nostre abast hi ha tot un treball d’enginyeria, que té en compte fins
l’últim detall, i conèixer tant el seu disseny com el funcionament, és una inquietud dels que
decideixen prendre aquest camí en els estudis.
En un principi, el projecte estava pensat per fer-lo entre dues persones; una per a la part
mecànica i l’altra per a que es centrés més en la part del control i l’autoguiat de l’aparell. Com
que finalment s’ha realitzat de forma individual, s’ha dedicat el treball a la part
electromecànica, encara que es comenten alguns detalls del sistema electrònic per assegurar
la compatibilitat de tot el conjunt. La idea de dissenyar una fregadora de sòls neix a partir d’una
idea inicial d’elaborar un model d’un aparell complex. Així, el producte dissenyat obre la
possibilitat d’endinsar-se en diferents branques molt importants del món de la tecnologia, com
són els sectors mecànics i els elèctrics. A més, es podria completar en l’àmbit de l’electrònica
i de la programació de la intel·ligència artificial, encara que en principi això no sigui objecte
d’aquest estudi.
Per últim, cal destacar el caràcter creatiu que incorpora aquest projecte. Tot i que en part es
tracti de replicar un producte existent, les limitacions que es tenen, en la realització del disseny
d’aquest, obliguen a buscar solucions i vies de sortida davant de situacions en la que no sigui
possible prendre els mateixos passos, la qual cosa resulta engrescadora i satisfactòria.
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2. Estudi de l’art
Avui en dia vivim en una societat totalment influenciada per la tecnologia, on cada vegada
més disposem de vehicles, dispositius i altres aparells que tenen l’objectiu de millorar el nostre
benestar. Tant és així que la humanitat, en pocs anys, ha passat de desplaçar-se a peu i amb
cavalls, a fer-ho amb patinets elèctrics i cotxes, de rentar la roba al riu a que ho faci una
màquina que a més l’asseca, d’haver de netejar el terra de casa freqüentment a que ens ho
faci un robot intel·ligent... I el més sorprenent és que tot això està a l’abast de tothom.
A continuació, es farà un petit repàs de com ha evolucionat la qüestió que ocupa l’objecte
d’estudi del treball, i es mostraran tot d’aparells existents tot classificant-los segons diferents
criteris. A aquest anàlisi, el seguirà una revisió sobre el seu funcionament juntament amb la
tecnologia que incorpora. I, per últim, es farà esment de la normativa a la que cal cenyir-se en
un projecte d’aquestes prestacions.

2.1. Breu història
La neteja és una feina rutinària en les nostres vides, inclús del dia a dia. Aquesta tasca és
important ja que és un factor clau per a la prevenció de malalties. Per aquesta raó existeixen
una gran quantitat de mètodes per a la seva realització, ja que és una necessitat de les
comunitats de veïns, dels serveis públics, de les empreses privades, dels llocs on s’acumula
la brossa dins de la ciutat, etc. Però no només es busca la prevenció de malalties, sinó que la
majoria de la població també ho fem dins de les nostres llars i llocs de treball per tenir un
benestar personal, traient la pols o eliminant qualsevol taca o mala olor que pugui afectar la
nostra comoditat.
Però creure que la higiene personal i el manteniment de l’entorn ha acompanyat les vides dels
éssers humans durant tota la seva evolució és un pensament erroni. En temps prehistòrics,
quan la nostra espècie era nòmada, no existia pas el concepte de neteja, que apareix quan
l’ésser humà va esdevenir sedentari.
A partir d’aquí la neteja desenvolupa una gran progrés de la mà de l’evolució humana en
general. Durant els segles posteriors, la netedat era un luxe que només es podien permetre
les classes dominants, i eren els esclaus els que mantenien les cases impol·lutes. A part, la
situació es va anar veient entorpida per episodis de guerra i atribucions d’aquest costum a
grups ètnics i religiosos, arribant en el seu punt àlgid en l’Edat Mitjana.
Més endavant, amb l’avenç de la ciència es comença a veure la necessitat de la neteja. Al
segle XVIII ja es van posar lleis per al tractament de residus, com prohibir llençar la brossa
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per la finestra i la creació tant de zones per llençar-les com de clavegueres. Finalment, al segle
XIX ja es dona a conèixer la vertadera situació generant una autèntica revolució. És aleshores
quan apareix el clor, el lleixiu, l’aigua corrent, el clavegueram o inclús els vàters.
La neteja ha seguit avançant fins a professionalitzar-se. Els avenços tecnològics han permès
que les famílies poguessin gaudir d’invents que en facilitaven la feina, com les rentadores, les
primeres aspiradores i d’altres més rudimentàries, com els pals de fregar. Així que tots aquests
aparells que tenim avui en dia, no són una novetat sinó que són el producte de les idees del
passat reinventades una i altra vegada. [1]

2.2. Quan apareix l’aspiradora?
Per conèixer els precedents de l’aspiradora ens hem de remuntar fins al segle XVII. L’any
1876 el nord-americà M. R. Bissell va inventar un raspall giratori amb el nom de Gran Rapids
(Il·lustració 1), obsessionat en pal·liar els problemes d’al·lèrgia que tenia amb la pols. Aquest
invent, però, no era una aspiradora com a tal sinó que servia per arreplegar la pols de catifes.
Tot i així, va assentar les bases del que sí ho acabaria sent.

Il·lustració 1. Grand Rapids, ideat per M. R. Bissell.
Font: https://grpmcollections.org/Detail

Ja va ser a l’any 1901 quan l’enginyer britànic Hubert Cecil Booth va patentar la primera
aspiradora elèctrica de la història, amb el nom de Puffing Billy (Il·lustració 2), la qual
aconseguia aspirar la pols a diferència d’altres intents en que la pols s’intentava esparpellar.
A més, també es va incorporar un filtre per retenir aquestes partícules. [2]
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Il·lustració 2. Aspiradora elèctrica Puffing Billy.
Font: https://curiosfera-historia.com/historia-de-la-aspiradora

Es van seguir desenvolupant models per tal de reduir el volum i el pes, per fer que fos viable
de manejar per una persona. Al 1920 ja existia una aspiradora amb aquestes prestacions, i al
1930 apareix el primer model domèstic. I aquest últim, ja s’anunciava en diaris destinats a una
part selecta de la població. A partir d’aleshores anaren sortint models sense gaires diferències,
tot i que cada vegada estava a l’abast de més gent. Al 1960 apareixen les primeres
aspiradores de mà, i cap als 80 es comencen a veure innovacions més concretes. Amb la
revolució digital es fa un gran salt i s’arriba a presentar inclús un model automàtic per a joves
que no tenien temps. No va tenir èxit ja que tenia molt poca eficiència però sí acabaria sent la
predecessora dels aspiradors més moderns que coneixem avui en dia. [3]
Totes les millores que es realitzen actualment en les aspiradores estan enfocades a reduir
aspectes com el soroll, la mida, el consum energètic, etc. En definitiva, no veiem diferències
significatives, però el que tenim avui a les nostres cases és el producte de més de 150 anys
d’investigació sobre el que, un dia, no va ser més que un raspall.

2.3. Estudi de mercat
En aquest apartat es farà un repàs de l’estat actual del mercat, veient els diferents tipus
d’aspiració, juntament amb els models d’aspiradores que hi ha a disposició. Cal recordar que
el treball està enfocat en el disseny d’una fregadora de sòls, en anglès, floor scrubbers i que,
per això, es farà especial èmfasi en aquestes màquines en comparació a les demés.
Per començar, cal tenir en compte quins tipus d’aspiració hi ha ja que, en principi, no n’hi ha
un millor que un altre i tots presenten els seus avantatges i inconvenients. Principalment n’hi
ha de dos tipus, els que porten bossa i els que no:
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Aspiració sense bossa
Com bé diu el propi nom, aquest tipus d’aspiració no conté una bossa on deixar-hi la brutícia.
Això no vol dir que no s’emmagatzemi la pols, de fet ho fa en un dipòsit que s’ha de buidar
cada cert temps.
Aquests, al no quedar totalment tancats, disposen de tecnologies addicionals per intentar
retenir al màxim les partícules de l’exterior. Algunes d’aquestes tecnologies són: la
incorporació de ciclons (mono o multi ciclònic), la de filtres HEPA o la de filtres d’aigua que
necessiten d’un producte químic. Com a inconvenient, els que inclouen ciclons, fan bastant
més soroll. [4]
Aspiració amb bossa
Contràriament, si l’aspiració anterior es feia sense bossa, aquesta es farà amb una.
L’avantatge que caracteritza a aquest grup és que els residus van a parar en una bossa, la
qual queda totalment hermètica. D’aquesta manera no hi ha cap possibilitat d’entrar en
contacte amb la pols a l’hora de llençar-la, cosa que pot beneficiar per exemple a la gent que
és al·lèrgica (Il·lustració 3).

Il·lustració 3. Disposició interna d'una aspiradora amb bossa.
Font: https://www.currys.ie/ieen/home-appliances/floorcare/vacuum-cleaners/miele-complete-c3-catdog-powerline-cylinder-vacuum-cleaner-red-10168844-pdt.html

El que s’ha comentat anteriorment és la diferència principal que els caracteritza, però cada
grup té avantatges i inconvenients que es resumeixen a continuació. [5]
Si bé no hi ha una diferència significativa en el preu inicial, les que funcionen amb dipòsit no
tenen el cost variable de les bosses, a part que no generen residus extra. Tot això, però, és a
canvi de no retenir la brutícia de forma hermètica i d’haver de fer un manteniment més
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freqüent. Encara així, si l’usuari no té cap al·lèrgia relacionada amb la pols, les característiques
de les que no inclouen bossa ofereixen una comoditat envers les que sí en tenen.
Es pot fer una distinció clara entre tota la gran família d’aparells destinats a la neteja, segons
si són per a un ús domèstic o industrial. I per a cada un d’aquests dos grups podem distingirhi diferents models.

2.3.1.

Àmbit domèstic

Les aspiradores destinades a la llar són, en comparació a les aspiradores industrials, més
petites i ergonòmiques, preparades per arribar fins a qualsevol racó. A més, com estan
pensades per a un ús privat, són més econòmiques i fàcils de manipular. A continuació es
presenten els models més destacats.
Aspiradora trineu
Són les tradicionals (Il·lustració 4). Presenten una multitud d’avantatges respecte qualsevol
altre tipus, començant per la potència que tenen. Són les que presenten una potència de
succió més alta, i algunes tenen entre 1000 i 2000 W de potència. A la vegada, això té una
afectació pel que fa al consum i al soroll que generen.
Quant a la portabilitat, són bastant manejables encara que el fet d’endollar-les al corrent i
haver-les d’arrossegar durant el seu ús les fa una mica incòmodes. Tot i així, es compensa
per la seva flexibilitat gràcies a la seva quantitat d’accessoris i el seu tub de gran longitud.

Il·lustració 4. Aspiradora trineu, model Telios de la marca Hoover.
Font: https://www.hoover.es/es_ES/aspiradores-trineo
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Aspiradora vertical o d’escombra
Són relativament modernes i ofereixen la possibilitat d’escombrar i aspirar a la vegada. La
majoria d’elles no han d’estar endollades i la seva forma vertical fa que siguin molt còmodes
d’utilitzar, ja que per exemple no t’has d’ajupir. Són ideals per a racons de la casa i per a
elements tèxtils pel raspall del que disposen (Il·lustració 5).

Il·lustració 5. Aspiradora vertical, model Athlet de la marca BOSCH.
Font: https://www.bosch-home.es/catalogo-electrodomesticos/aspiradoras/sincable/athlet/BCH86HYG2

Aspiradora de mà
És la més petita de totes, pensada per ser portada amb una sola mà gràcies a la seva mida i
a una ansa ergonòmica. Algunes han de ser endollades al corrent i altres no, però totes
comparteixen el fet que la potència és bastant limitada (Il·lustració 6).
Són ideals per aspirar zones que queden per sobre de la cintura o inclús per sobre dels
genolls, i també per a llocs que tinguin un difícil accés. Per exemple, per retirar els pèls de les
mascotes del sofà, per treure les miques de menjar de la taula o per netejar l’interior d’un
cotxe.

Il·lustració 6. Aspiradora de mà, model Conga Powerhand de la marca cecotec.
Font: https://cecotec.es/conga-powerhand-wet-74v
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Robot aspirador
Són segurament les més modernes del mercat, encara que ja hem vist en l’apartat anterior
(2.2) que tampoc és una novetat. Els primers prototips van fracassar per la seva baixa
eficiència. En canvi, actualment, gràcies a l’avenç tecnològic i de l’electrònica digital, estan
molt ben optimitzats i segueixen un patró lògic per netejar les llars.
Són totalment autònoms i ofereixen uns bons nivells de potència, cosa que els fa idonis per a
gent que té poc temps o que no els hi agrada netejar. Encara que, tot i ser tant modernes,
presenten algun inconvenient. El principal és que no sempre arriben a tots als racons i inclús
es poden encallar. Per això sempre és convenient complementar-los amb estris tradicionals
(Il·lustració 7). 112[6]

Il·lustració 7. Robot aspirador, model Roomba sèrie i de la marca iRobot.
Font: https://www.irobot.es/roomba/serie-i

Aquest últim tipus serà objecte d’estudi, ja que comparteix característiques amb els aparells
destinats a l’àmbit industrial. Addicionalment, també serà el model de referència per
aconseguir un disseny autònom.

2.3.2.

Àmbit industrial

Aquest altre grup està format per màquines més potents, robustes, de gran capacitat i aptes
per a qualsevol entorn i terreny.
Aspiradora industrial
Aquest tipus inclou la majoria de les característiques anomenades anteriorment. Són capaces
d’aspirar en sec i en humit, sense que es malmeti. Són robustes ja que estan preparades per
a un ús intensiu i per aspirar materials més gruixuts, més enllà de la pols que hi ha a les cases.
La potència no és inferior, doncs poden arribar fins als 3000 vats en treball nominal. I per últim
disposen d’un gran emmagatzematge, entre d’altres funcions (Il·lustració 8). [10]
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Il·lustració 8. Aspirador industrial, model WD 6 P de la marca Kärcher.
Font: https://www.kaercher.com/es/home-garden/aspiradores-multifuncionales/aspiradoresmultiuso/.html

Fregadora de sòls
Canviant una mica de concepte, les que predominen en l’àmbit industrial són les fregadores
de sòls. Tolerants generalment amb qualsevol terra dur: ciment, composició de vinil, cautxú,
ceràmica, pedra, marbre, granit... encara que no tots els tipus de sòls en són aptes. Són
ràpides i eficients, capaces d’eliminar la brutícia d’una sola passada, deixant l’espai accessible
a l’instant. Són molt habituals en centres comercials, aeroports, hospitals, en oficines o en
qualsevol planta industrial.
Estan tan esteses en aquests espais que s’han dissenyat diferents models i de diferents
mides, per a que s’adaptin a les necessitats dels consumidors. En distingim els quatre tipus
següents (Il·lustració 9):
•

Upright scrubber: Són les més lleugeres i petites. Tenen una disposició vertical i estan
pensades per fregar llocs estrets, com per exemple oficines, aules d’escola o lavabos.

•

Walk-behind scrubber: Aquestes són considerablement més grans que les anteriors i,
tot i la seva mida, estan pensades per ser manejades per un operari que va a peu, ja
que aquests tipus d’aparell ofereix més assistència per a la seva maniobra. Estan
pensades per a zones obertes amb grans superfícies. Es subdivideixen en 4 models
més segons la mida; Micro, Small, Mid i Large.

•

Ride scrubber: Són les més grans i l’operari que la controla va assegut a sobre d’ella.
[11]

•

Autonomous floor scrubber: Són una variant bastant moderna de les anteriors i tenen
la particularitat que funcionen de forma autònoma. N’hi ha de totes mides encara que
la més habitual és la mitjana, semblant a les walk-behind scrubbers.
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En la taula següent (Taula 1) es mostra de forma genèrica la mida dels tres primers tipus i
l’àrea de neteja que són capaces de comprendre.

Tipus

Mida [cm]

Àrea de neteja [m2]

Upright scrubber

30

50 - 100

Micro
Small
Walk-behind scrubber

30 - 100

100 – 7500+

50 - 120

1500 – 14000+

Mid
Large
Samll
Ride scrubber

Mid
Large

Taula 1. Mides característiques dels tipus de fregadores de sòls.

Il·lustració 9. Micro & Large (walk-behind scrubbers) i Small & Mid (ride scrubbers).
Font: https://www.ipcworldwide.com/us/how-do-floor-scrubbers-work-and-why-should-you-considerpurchasing-one/news/

Pel que fa a les marques, n’hi ha moltes que distribueixen tot tipus de fregadores de sòls,
segons la mida, el tipus de superfície a fregar, l’extensió d’aquesta, etc. De fet, abans se n’han
comentat alguns tipus però per a cada un hi ha més variants per tal de cobrir tot el rang de
possibles necessitats. A més, algunes empreses venedores d’aquestes maquinàries,
comparteixen models amb l’única diferència del color i el nom (Il·lustració 10).
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Il·lustració 10. Model E26 del fabricant Minuteman a l'esquerra, i model Phoenix 26
del fabricant Powerboss a la dreta.
Fonts: Veure bibliografia complementària [6] [7]

Anteriorment s’han anomenat les fregadores de sòls autònomes, en anglès autonomous floor
scrubbers, que venen a ser unes variants de les fregadores convencionals, les quals no
necessiten de la supervisió de cap operari. Igual que en les aspiradores d’ús domèstic van
aparèixer les aspiradores intel·ligents, ha succeït el mateix però en l’àmbit industrial.
D’aquesta manera es lliura un operari d’una feina monòtona que es pot arribar a fer de manera
autònoma.
L’aspecte d’aquestes fregadores autònomes és semblant a les manuals i quant a la mida
s’assemblarien a les walk-behind scrubbers, les quals acostumen a tenir una amplada d’uns
70 cm i una alçada que sobrepassa una mica la de la cintura d’una persona. Per aconseguir
l’autonomia, aquestes màquines estan dotades de sensors que monitoritzen l’entorn en els
360 graus i són ideals per a grans espais amb pocs obstacles, com podria ser un aeroport,
una planta de distribució industrial o una pista de bàsquet. A continuació es mostra un
exemplar de l’empresa canadenca Avidbots (Il·lustració 11).

Il·lustració 11. Fregadora de sòls autònoma Neo 2 de l'empresa Avidbots.
Font: https://www.avidbots.com/avidbots-solutions/
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Per acabar amb l’estudi de mercat, es repassaran alguns models de fregadores de sòls per
tenir una idea tant dels diferents tipus que hi ha com de quines prestacions tenen, el preu i els
fabricants disponibles. Per facilitar-ne l’observació, a continuació es mostra una llarga taula
comparativa (Taula 2). [7][8][9]

Font
Model,
Imatge

Tipus

d’alimentació,

Massa

Amplada

Àrea

de neteja

d’execució

Capacitat

fabricant

Preu

autonomia

PAS 12,

Upright floor

Minuteman

scrubber

MA10 12E,

Upright floor

Clarke

scrubber

Xarxa elèctrica

25 Kg

30 L

30,5 cm

350 m2/h

2125 $

Xarxa elèctrica

12 Kg

30 L

31 cm

150 m2/h

1144 $

59 Kg

15 L

35,5 cm

1250 m2/h

3265 $

Xarxa elèctrica

46 Kg

30 L

74 cm

1672 m2/h

2460 $

Xarxa elèctrica

70 Kg

50 L

51 cm

+7000 m2

2498 $

Micro walk
CT15B35,

Bateries, 33
behind

IPC Eagle

Ah
scrubber

Micro walk
18E-CF,
behind
CleanFreak
scrubber

Small walk
CA30 17E,
behind
Clarke
scrubber
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Tipus

Font
d’alimentació,
autonomia

Massa

Capacitat

Amplada
de neteja

Àrea
d’execució

Preu

AS5160,
Viper

Mid-Size walk
behind
scrubbers

Bateries, 105
Ah

115
Kg

60 L

51 cm

2200 m2/h

4218 $

Swingo
1655,
TASKI

Large walk
behind
scrubber

Bateries, 180
Ah

330
Kg

85 L

66 cm

2925 m2/h

8413 $

CA60
Boost,
Clarke

Large walk
behind
scrubber

Bateries, 140
Ah

122
Kg

60 L

51 cm

1858 m2/h

6542 $

SC1500,
Advance

Ride scrubber

Bateries, 208
Ah

325
Kg

45,5 L

51 cm

-

8382 $

BD 26/27,
Tornado

Ride scrubber

Bateries, 185
Ah

305
Kg

102 L

66 cm

3300 m2/h

12509$

ER26DQP,
Minuteman

Ride scrubber

Bateries, -

-

102 L

66 cm

2415 m2/h

13660
$

561140
Focus,
Clarke

Ride scrubber

Bateries, 3’5-4
h

-

117 L

71 – 86
cm

3530 –
4273 m2/h

18097
$

Model,
fabricant

Imatge
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Model,
fabricant

G70,
Ddrobo
Robotics
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Font
Imatge

Tipus

d’alimentació,

Massa

Capacitat

autonomia

Amplada

Àrea

de neteja

d’execució

Preu

20000
Autonomous
floor scrubber

Bateries, 4 h

-

130 L

-

1400 m2/h

–
30000
$

Swingobot
2000,

Autonomous

Bateries, 180

471

TASKI

floor scrubber

Ah

Kg

SB2,

Aoutonomous

Bateries, 4 – 5

150

Aziobot

floor scrubber

h

Kg

-

70 cm

40/45 L

-

1050 m2/h

-

Intellibot

4000 –
5000 m2

-

Taula 2. Comparativa entre tot tipus de models de fregadores de sòls.

2.4. Estudi tecnològic
Aquest tipus de màquines serveixen per netejar grans superfícies, a diferència d’aparells més
habituals que es poden utilitzar a les cases. És per això que estan destinades per al món
industrial, o per a zones d’interior amb grans superfícies. Per a aquesta finalitat es componen
d’unes escombretes giratòries davanteres, en combinació amb aigua i detergent. Un
dispensador d’aigua expulsa aquesta barreja al terra a la part frontal, on les escombretes
fregaran aquesta zona humida a mesura que l’aparell avanci. La barreja resultant d’aigua amb
detergent i brutícia que ha quedat al terra serà acumulada a la part posterior, on es troba el
raspall que l’arrossegarà a la vegada que serà succionada per les canonades d’aspiració. El
raspall, a més, aconsegueix que la zona per la que ha passat la fregadora quedi totalment
seca. A continuació es mostra una imatge (Il·lustració 12) a mode d'esquema, per tal de
veure per quins elements està format i per entendre una mica el funcionament a trets generals.
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Il·lustració 12. Esquema de l'interior d'una fregadora de sòls.
Font: https://www.tennantco.com/en_us.html

Com s’observa, es veuen clarament els elements principals. En primer lloc cal diferenciar els
tancs d’aigua que conté, a sota el d’aigua neta (en blau clar) i a sobre el d’aigua bruta (verd).
El sentit giratori de les escombretes fa que la barreja de brutícia i aigua s’acumuli en una zona
estreta central seguint el camí de la marxa de la fregadora. Aquesta aigua bruta és drenada
fins al dipòsit d’aigua bruta, la qual passa prèviament per un filtre per retenir partícules grans.
Aquest sistema té l’avantatge de que les aigües queden separades per a una bona gestió
posterior.
Una vegada vist el seu funcionament en general ens podem endinsar en els diferents
subsistemes, que els podem classificar en dos grans blocs; un de mecànic i un d’elèctric i
electrònic.

2.4.1.

Sistema mecànic

El sistema mecànic està format per una estructura, un sistema de transmissió del moviment,
tant per desplaçar-se com per fer girar les escombretes, i els elements que permeten tota la
circulació d’aigua.
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Estructura
L’estructura, també anomenada xassís, és un conjunt de barres unides, normalment
metàl·liques, que té la funció d’aguantar les càrregues de tot el sistema i la d’unir tots els
elements d’aquest.
Per tant, la geometria de l’estructura dependrà de la funció que hagi de realitzar el sistema i
de la localització dels components. Aquest últim factor vindrà determinat pel fabricant. De cara
al disseny, convé que els compartiments siguin accessibles per al seu manteniment.
Motors
Aquest element es pot comptabilitzar o bé dins del sistema mecànic o de l’elèctric, ja que la
seva funció és transformar energia elèctrica en energia mecànica o de moviment. És essencial
en qualsevol tipus de màquina, doncs sense els motors no podríem generar el moviment. Des
d’un punt de vista superficial distingim dues grans famílies de motors; els de combustió i els
elèctrics. En aquest projecte ens centrarem únicament en els elèctrics, ja que presenten molts
avantatges respecte als de combustió en aquest entorn. Més endavant en la memòria
s’aprofundirà sobre els motors elèctrics i els tipus que hi ha.
Les fregadores de sòls, en general, tenen 2 motors: un per a les escombretes i un altre per a
les rodes. Tot i haver-ne dues de cada, d’escombretes i de rodes, un mateix motor pot
subministrar una potència diferent per a cada un dels destins, gràcies a complexos eixos de
transmissió.
Atès que s’està parlant d’una fregadora manual, aquesta gira gràcies a l’acció d’un operari
mitjançant un volant, que governa el moviment de les rodes, com succeeix en un cotxe.
Rodes
Les rodes reben el parell del motor i el transmeten al terra produint una força tangencial que
genera el moviment del bloc sencer, sempre que aquestes no llisquin amb el terra. Per això,
una de les característiques que tenen aquestes rodes, en particular, és que la superfície en
contacte amb el terra és de plàstic o de goma per aconseguir la màxima tracció. A més, com
que l’aparell està pensat per treballar en superfícies llises i dures, les rodes són massisses
guanyant capacitat de càrrega i lliurant-se de qualsevol manteniment.
En la fregadora acostumen a haver-hi tres rodes. Dues que són tractores, els eixos de les
quals són col·lineals, i una roda addicional que presenta 2 graus de llibertat respecte del bloc
(1 rotació en l’eix de la roda i 1 respecte de la vertical). Aquesta roda addicional, al ser única,
va situada en el pla de simetria de la fregadora i pot anar tant davant com darrere de les
tractores. D’ara en endavant es farà referència a la roda addicional com a roda lliure.
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Escombretes
Les escombretes tenen vàries funcions. Una d’elles, i segurament la més evident, és la de
fregar el terra per tal que quedi lluent i surtin possibles encastaments. A més, serveixen per
arreplegar la pols dels voltants i reconduir-la cap a l’interior, com es veuen en les dues
imatges. Abans de veure les alternatives sobre la seva funcionalitat, cal esmentar que és
necessari que vagin al davant ja que fan la feina bruta de rascar el terra.
No totes les escombretes en les fregadores són iguals. En tenim de dos tipus, les cilíndriques
i les de superfície circular. Les cilíndriques es disposen de forma transversal i abasten tota
l’amplada de la màquina (Il·lustració 13). Es col·loquen una rere l’altra i es fan girar en sentit
invers, sempre en direcció a l’interior de l’aparell. Aquestes tenen l’avantatge de que ocupen
menys, reduint l’alçada de la maquinària; per això aquest tipus és molt habitual en les
aspiradores robot domèstiques, però en l’àmbit industrial la mida no és un problema.

Il·lustració 13. Escombretes cilíndriques.
Font: https://www.powervac.com.au/product/tennant-m20-sweeper-scrubber/

En segon lloc tenim les escombretes amb superfície circular i que tenen l’eix vertical
(Il·lustració 14). Aquestes són més comunes en les fregadores de sòls, ja que la conducció
de la brutícia cap a l’interior és més efectiva. Es pot donar el cas que n’hi hagi una només,
però aleshores pot tenir un efecte de dispersió de la pols i per això s’acostumen a veure en
polidores. En el disseny es procedirà amb aquest tipus d’escombretes.

Il·lustració 14. Escombretes amb superfície circular.
Font: https://www.tennantco.com/en_us.html

Disseny d’una fregadora de sòls

Pàg. 33

Dipòsits d’aigua
Són els recipients que contenen l’aigua. Cal destacar que és important que n’hi hagi dos, o un
de compartimentat en dos espais. Això és perquè és necessari separar l’aigua neta,
anomenada també solució ja que conté producte de neteja, de l’aigua bruta recuperada del
terra. D’aquesta manera es pot fer un pas intermedi de purificació de l’aigua bruta abans de
tornar al dipòsit d’aigua neta, i així aconseguir un cicle més o menys tancat.
Els dos dipòsits poden situar-se de costat o un sobre l’altre. És habitual la segona opció per
un tema d’accessibilitat i per donar millors entrades i sortides a les canalitzacions
corresponents.
Dispensador d’aigua
Es tracta d’una petita bomba que impulsa l’aigua des del dipòsit d’aigua neta cap a l’exterior.
Una fina canonada la canalitza cap a la part frontal de les escombretes. Aquesta canonada
pot tenir una forma de T per dispersar millor l’aigua, la qual es pot apreciar en una imatge
anterior (Il·lustració 14Il·lustració 13) de color blau clar.
Raspall
L’anomenat raspall en aquest projecte és una escombra de goma, típica per netejar vidres,
amb forma d’arc el·líptic (Il·lustració 15). Aquesta forma aconsegueix arreplegar l’aigua
dispensada en la part frontal juntament amb la brutícia. Aquest va situat al darrera de tot i
deixa el terra quasi habilitat al moment.

Il·lustració 15. Raspall, consistent en una escombra de goma.
Font: https://store.directsupply.com/Product/squeegee-assembly-complete-casting-viper-as5160tfloor-scrubber-11389344?quantity=1&

Motor d’aspiració
L’aigua arreplegada pel raspall, anteriorment comentat, és aspirada fins al dipòsit d’aigua
bruta gràcies a un motor d’aspiració. El principi de funcionament d’aquests motors consisteix
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en fer girar un eix amb una excentricitat dins d’un cilindre, que genera una zona de baixa
pressió a cada volta. Més endavant en la memòria es veurà més en detall aquest tipus de
motor.
Filtre
L’aigua recuperada del terra va a parar en el dipòsit superior que és el d’aigua bruta. Aquesta
aigua bruta s’ha de netejar per tornar a ser reutilitzada. Així doncs, un primer pas per fer-ho
és la implementació d’un filtre. Aquest filtre, anomenat HEPA1, té la funció de retenir partícules
molt fines suspeses en l’aire o contingudes en l’aigua. Tant és així que és capaç de filtrar fins
quasi el 100% de les partícules amb una mida de 3 micres. Per tant, aquest component és
ideal per a una primera purificació del fluid. A continuació es mostra una imatge il·lustrativa
del seu funcionament (Il·lustració 16).

Il·lustració 16. Representació de l'estructura interna d'un filtre HEPA.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:HEPA_Filter_diagram_es.svg

2.4.2.

Sistema elèctric i electrònic

Tots els aparells d’aquesta magnitud disposen d’un sistema elèctric i electrònic, ja siguin
controlats de forma manual o automàtica. El que està clar, però, és que prendrà molta més
importància en el cas que sigui automàtic. Tant les maquinàries manuals com les
automàtiques comparteixen la majoria dels elements i, en aquest cas, es farà referència a les
segones esmentant un parell d’elements essencials com són el controlador i els sensors.
Aquest sistema és el que s’encarrega de subministrar energia al sistema mecànic i de
controlar-lo. Hi identifiquem els següents elements:
Bateries
L’energia elèctrica té una influència molt important en les nostres vides. És la que ens permet
il·luminar les nostres llars quan se’n va la llum natural, la que ens permet cuinar, escalfar

1

Són les sigles en anglès de High Efficiency Particulate Arresting.
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l’aigua per dutxar-nos, la que alimenta els nostres electrodomèstics i aparells electrònics, etc.
I això és exactament igual per a l’entorn industrial. Però aquesta energia té un gran
inconvenient, que és que no es pot emmagatzemar a un cost baix. Per fer-ho es requereix de
bateries i aquestes seran molt importants en el projecte ja que seran la principal font d’energia
del sistema.
Les fregadores manuals poden anar endollades a la xarxa elèctrica mitjançant un cable o
poden funcionar amb bateries, però les autònomes només són viables amb bateries ja que
així poden circular lliurement sense la restricció d’estar lligades.
Convertidor DC-AC
El convertidor de tensió, també anomenat inversor, serveix per convertir un corrent continu en
altern. El corrent que subministren les bateries és continu i alguns dels altres components
funcionen amb corrent altern, per tant aquest element és indispensable per al funcionament
del conjunt sencer. A més, també pot regular la tensió de sortida juntament amb el senyal.
Controlador
Avui en dia no existeixen gaires màquines d’aquest tipus que funcionin de forma autònoma,
però, si ho fessin, necessitarien d’un controlador. El controlador bàsicament rep informació
per part dels sensors, processa la informació i en dona una resposta en funció del que se li
hagi programat prèviament.
Els robots aspiradors funcionen amb aquesta tecnologia, així que poden ser un bon punt de
partida per aplicar-ho a aquests grans aparells.
Sensors
Com s’ha mencionat tot just a sobre, els sensors s’encarreguen de captar els senyals de
l’exterior i transmetre’ls al controlador. Un dispositiu complex conté molts tipus de sensors
diferents, encara que en el cas de realitzar quatre funcions bàsiques no en faran falta gaires.
En el nostre cas veurem els dos següents.
•

Sensors inercials, que mesuren l’acceleració i la velocitat angular d’un sistema i en fan
l’anàlisi.

•

Sensors de posició, que normalment funcionen amb ultrasons que s’emeten i reboten
amb l’espai físic que els envolta. D’aquesta manera poden detectar l’aproximació d’un
objecte, que pot ser la paret o algú que es posa pel mig.
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2.5. Normativa
Com bé s’ha anat esmentat anteriorment, l’aparell que s’intentarà replicar és una fregadora
de sòls, així que a continuació es fa referència a la normativa específica d’aquesta maquinària.
Abans de poder comercialitzar qualsevol producte es necessiten unes acreditacions i
etiquetats. Per començar, és necessari obtenir l’etiqueta energètica. Tots els requeriments i
informació al respecte es recull en els Annexos II i III respectius de la Regulació 665/2013/EU.
També caldrà obtenir el certificat CE i la conformitat amb l’eco disseny. En conseqüència
haurà de complir una sèrie de directives per obtenir aquest certificat:
•

Directiva de Compatibilitat Electromagnètica (CEM) 2014/30/UE.

•

Directiva de Maquinària 2006/42/EC, adaptada al Real Decret 1664/2008 en el que
s’estableixen les normes per a la comercialització i la posada en marxa de les
màquines a Espanya.

•

Directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE.

•

Directiva d’Emissió de soroll en l’Entorn 2000/14/EC.

•

Directiva d’Equips Radioelèctrics (RED) 2014/53/UE.

•

Directiva de Restricció d’Utilització a determinades Substàncies Perilloses (ROSH)
2014/64/UE.

Però no acaben aquí els requisits per obtenir el marcatge CE. L’aparell també haurà de passar
uns assajos en un laboratori acreditat i, posteriorment, s’ha de redactar un expedient tècnic
amb els següents apartats:
•

Anàlisis de riscos.

•

Manual d’instruccions, en el que s’haurà d’incloure l’ús i el manteniment a realitzar.

•

Declaració de conformitat.

Una vegada passat aquest procediment, el producte obtindrà el marcatge CE (Il·lustració 17)
i estarà preparat per ser comercialitzat.

Il·lustració 17. Logotip del marcat CE.
Font: https://www.marcado-ce.com/acerca-del-marcado-ce/que-es-marcado-ce.html

Disseny d’una fregadora de sòls

Pàg. 37

És important sobretot la directiva referent a la maquinària ja que, com s’ha comentat unes
línies més amunt, aquesta l’ha adaptat el BOE com a Real Decret 1664/2008 per a Espanya
i és la que preval a dia d’avui en el nostre projecte d’estudi. Aquesta normativa té en compte
tot els elements que poden intervenir en una màquina. Així trobem tot tipus d’articles;
l’avaluació de riscos, tasques de manteniment, posada en marxa, treball automàtic, etc. [12]
Finalment, una vegada acabat el cicle de vida de qualsevol producte o maquinària, s’ha de
reciclar ja que la Unió Europea ho regula mitjançant les següents directives. Directiva sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) 2012/19/UE., Reglament d’Execució (UE)
2019/290 de la Comissió encarregada de la inscripció en el registre i de la presentació
d’informes dels productors d’aparells elèctrics i electrònics al registre, Directiva 2011/65/UE
sobre restriccions en la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics
i electrònics, entre d’altres. [13]
Als Estats Units hi ha una legislació al respecte. Encara que és evident que les fregadores de
sòls no són precisament senzilles d’utilitzar, i més si l’operari no està ben entrenat, l’OSHA2
no ha determinat que aquestes màquines industrials estiguin classificades com a camions
industrials propulsats. Això té efectes en que no s’ha de cenyir a la secció 1910.178. que
contempla l’organització esmentada anteriorment. [14]
No hi ha cap requeriment, doncs, per a que les fregadores de sòls estiguin certificades com a
entitat. Tot i així, sí que hi ha elements d’aquests aparells que en segons quines
circumstàncies necessiten certificacions pel NRTL3. Són les que es comenten a continuació.
A. Entorns no perillosos (no classificats):
1) Per a models amb bateria, els carregadors d’aquestes bateries han de tenir el
certificat pel NRTL, tant si s’han obtingut de forma conjunta o
independentment.
2) Per a models que funcionin amb petroli o gas, hi ha requeriments específics
que es mostren en la secció 1910.100(e) de l’OSHA.
B. Entorns perillosos o potencialment perillosos (classificats):
1) Per als models que funcionin amb bateria, a banda de complir amb el punt A.1,
han de certificar pel NRTL l’ús apropiat.
2) Igual que el punt A.2.
Per últim, encara que l’OSHA no posi requeriments, si la seva utilització es fa sobre un entorn
classificat, ha de complir amb la respectiva normativa per al seu ús correcte. No obstant, sota

2
3

Són les sigles de Occupational Safety and Health Administration.
Són les sigles de Nationally Recognised Testing Laboratory.
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el vist i plau de la secció 5(a)(1) del GDC de l’OSHA4 de 1970, les companyies han d’oferir un
espai lliure de perills als seus empleats, per evitar que els puguin causar seriosos danys o
inclús la mort. [15]

4

Aquestes sigles són diferents de les primeres i fan referència a Occupational Safety and Health Act.
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3. Especificacions
Abans de procedir amb el disseny pròpiament, s’han de definir unes especificacions les quals
són els requisits que el disseny final ha de complir per tal que pugui realitzar la seva funció
bàsica de maner adequada.
Aquesta informació queda representada en la taula següent (Taula 3), on s’indica el rang de
valors admissibles juntament amb el valor objectiu que es vol assolir.

Especificació

Rang de valors

Valor objectiu

Velocitat de les escombretes

170 − 190 [𝑟𝑝𝑚]

180 [𝑟𝑝𝑚]

Motor de tracció (x1)

15 − 30 [𝑊]

25 [𝑊]

Superfície d’acompliment

1500 − 2500 [𝑚2 ]

2000 [𝑚2 ]

Voltatge

22 − 26 [𝑉]

24 [𝑉]

Autonomia

3 − 6 [ℎ]

5 [ℎ]

Volum del dipòsit de recuperació

35 − 60 [𝐿]

49 [𝐿]

Volum del dipòsit d’aigua neta

30 − 55 [𝐿]

45 [𝐿]

Amplada d’escombratge

60 − 90 [𝑐𝑚]

80 [𝑐𝑚]

Cabal d’aspiració

80 − 110 [

𝑚3
]
ℎ

90 [

𝑚3
]
ℎ

Potència d’aspiració

300 − 400 [𝑊]

350 [𝑊]

Massa neta (sense aigua)

60 − 80 [𝐾𝑔]

70 [𝐾𝑔]

Massa total total

130 − 170 [𝐾𝑔]

150 [𝐾𝑔]

Velocitat de treball

0,6 − 1,4 [

𝑘𝑚
]
ℎ

𝑘𝑚
1[ ]
ℎ

Taula 3. Especificacions del disseny.
Tot i que no s’aprofundirà en el disseny electrònic, no està de més anomenar algunes de les
funcions que hauria d’incorporar. Pel que fa a la mobilitat:
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•

Moure’s endavant i enrere.

•

De la mateixa manera que en el punt anterior, ser capaç de canviar la direcció per
poder accedir a noves zones.

•

Aturar-se en cas que s’hagi de produir un canvi de direcció o en cas d’obstacle.

Altres funcions addicionals podrien ser les següents:
•

Ser capaç de treballar en una estança sense passar pel mateix lloc.

•

L’aparell ha de retornar al seu punt d’estacionament abans que s’esgoti la bateria, o
en cas que hagi realitzat tot el recorregut.

•

Disposar d’un botó d’aturada d’emergència.

•

Incloure un llum que s’engega quan l’aparell està en funcionament.

•

Indicar l’estat del dipòsit.
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4. Disseny conceptual
En l’apartat de l’estudi tecnològic (2.4), s’ha vist una mica per sobre el funcionament de
l’objecte d’estudi i els elements que incorpora. En aquest apartat, es definirà la disposició
d’aquests elements i s’hi entrarà més en detall, tot comparant les diferents tecnologies amb
les que són compatibles i especificant-ne quina és la més adequada per al projecte.
Alguns elements prèviament esmentats no s’han afegit de nou, ja que es dona per entès el
seu funcionament i que no donen lloc a la possibilitat d’elecció entre diferents tecnologies. És
el cas de les escombretes, les rodes lliures o el dispensador d’aigua.
De la mateixa manera, abans no s’han especificat tots els components que s’inclouran en el
disseny ja que no eren necessaris per entendre el funcionament bàsic de les fregadores.

4.1. Estructura general
Per entendre com es dissenyarà el prototip, cal tenir clara quina serà la disposició dels
subsistemes que inclourà. Així s’ha representat de forma esquemàtica i molt simplificada en
quines zones es localitzaran els diferents subsistemes i el volum que ocuparan
aproximadament 5 (Il·lustració 18). També s’ha de dir que s’ha intentat replicar una fregadora
de sòls real de la forma més fidel possible, i que la disposició d’alguns elements estan basats
en models reals.

Il·lustració 18. Esquema conceptual de la disposició dels subsistemes amb rètols.
Font: Elaboració pròpia.
5

Les figures corresponents pertanyen a un disseny inicial de la fregadora.
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4.2. Sistema de tracció
Els sistema de tracció, marcat en blau en la figura (Il·lustració 19), comprendrà tot allò
necessari per a que l’objecte és mogui. Bàsicament les bateries, que no s’han inclòs,
aportaran energia elèctrica als motors i aquests la transformaran en energia mecànica de
rotació. Mitjançant un eix transmissor, que pot ser reductor si s’escau, es transmetrà aquest
moviment a les rodes que generaran el parell necessari amb el terra.
Aquest sistema s’ha col·locat més o menys centrat en el bloc sencer per tal de fer recaure part
de la normal sobre les rodes.

Il·lustració 19. Localització del sistema de tracció.
Font: Elaboració pròpia.

També és important remarcar la quantitat de motors que s’inclouran. Com que inicialment es
tenia la intenció de fer el disseny elèctric, s’ha decidit col·locar-hi dos motors, un per a cada
roda, ja que d’aquesta manera seria més senzill dissenyar un hipotètic controlador que pogués
manipular les dues rodes de forma independent. Per tant, en el següent esquema conceptual
(Il·lustració 20) es mostra la disposició que tindran els components del subsistema.

Il·lustració 20. Diagrama de blocs del sistema de tracció.
Font: Elaboració pròpia.
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Motors

Pel que fa als motors, tenim dos grans grups: els de corrent altern, AC en anglès, i els de
corrent continu o DC. Necessitem aquest component per generar energia mecànica, és a dir,
moviment a partir d’energia elèctrica. Els dos tipus utilitzen el mateix principi, on hi ha un
debanat que genera un camp magnètic i un segon debanat que n’indueix un. En general, però,
el fet d’utilitzar un tipus o l’altre dependrà de l’aplicació per a la qual es vulgui. Els de continu,
normalment es fan servir per a aplicacions on la velocitat del motor és controlada de forma
externa. En canvi, generalment els d’altern es fan servir per a rendiments de potència per a
llargs períodes de temps. [16]
Doncs, està clar que convenen motors de corrent continu per al cas d’estudi. Però dins dels
motors de continu distingim, de nou, dos grans subgrups. [17]
Motors amb escombretes
Com bé diu el propi nom, aquests motors contenen unes escombretes, normalment de
carboni, que fan contacte amb el rotor, la part mòbil del motor. Aquest rotor està format per
imants als quals se’ls indueix un corrent mitjançant un debanat enrotllat a aquests. D’aquesta
manera, si el corrent que circula per aquests debanats gira en un sentit determinat, generarà
un imant que tendirà a buscar la posició d’equilibri amb l’estator, format per més imants
estàtics disposats de forma circular i intercalant les polaritats. En conseqüència aquest girarà
però, abans que trobi la posició d’equilibri, en la zona del contacte de les escombretes es
canviarà el sentit del corrent degut a la disposició de les connexions. Aleshores, l’imant induït
canviarà de polaritat i, per tant, es mourà cap a la zona d’equilibri de nou i així de forma
indefinida. Es pot veure una representació simplificada, amb un sol imant en el rotor, en la
figura inferior (Il·lustració 21). Així, el propòsit de les escombretes és que generin contacte,
ja que ha de circular-hi corrent, però sense frenar massa el moviment del rotor.

Il·lustració 21. Funcionament d'un motor amb escombretes.
Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Brushed_DC_electric_motor
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Motors sense escombretes
El principi de funcionament per a aquest altre grup és el mateix. Ara, però, els electroimants
se situen a l’exterior. Succeeix exactament el mateix que en el cas anterior. El corrent es fa
circular en un sentit generant una polaritat en l’electroimant, que fa que es mogui cap a la
situació d’estabilitat. Abans d’assolir aquesta posició s’inverteix el sentit del corrent perpetuant
el moviment. Això succeeix amb múltiples electroimants i, de fet, com més n’hi hagi més
constant serà el parell que transmeti. Es pot observar el funcionament mitjançant la figura
inferior (Il·lustració 22), on hi ha 3 fases i a la dreta un gràfic amb els períodes de polaritat de
cada una d’elles.

Il·lustració 22. Funcionament d'un motor sense escombretes.
Font: https://howtomechatronics.com/how-it-works/how-brushless-motor-and-esc-work/

A diferència dels d’escombreta, aquí el canvi de sentit del corrent en cada un dels debanats
s’aconsegueix mitjançant un element electrònic commutador. El principal avantatge és que no
es genera fregament, però això va acompanyat d’altres inconvenients com veurem a
continuació.
Comparativa
A continuació s’enumeren una sèrie d’aspectes a mode de comparativa entre els dos tipus de
motor elèctric vistos anteriorment. [18]
•

La vida útil dels motors amb escombretes és més baixa degut al deteriorament que
genera el contacte de les escombretes. En canvi, els de sense escombretes duren
més ja que no hi ha contacte entre rotor i estator.

•

L’eficiència dels d’escombretes és més baixa, de nou per les pèrdues de calor que es
produeixen en les escombretes i perquè presenten més friccions mecàniques.

•

En conseqüència del que s’explica en el punt anterior, el factor potència/mida i
velocitat/parell és veu reduït en els motors brushed mentre que els brushless
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mantenen una molt bona proporció.
•

Per últim, no tindria sentit comparar els dos tipus de motors elèctrics si no fos pel preu,
ja que fins ara hem vist que els de sense escombretes tenen molts més avantatges.
En aquest aspecte surten beneficiats els que porten escombretes degut a que el
funcionament és més senzill.

En un projecte d’enginyeria el pressupost és un aspecte clau i, per molt que els motors sense
escombretes presentin molts avantatges, el seu elevat preu no ho compensa. A més, no s’ha
d’interpretar que els d’escombretes tinguin baixes prestacions, només si se’ls compara amb
els de sense escombretes, i pel projecte que s’està realitzant compleixen amb escreix. És per
això que finalment s’ha decidit utilitzar motors amb escombretes.

4.2.2.

Rodes motrius

Les rodes motrius són les que reben el parell necessari del motor per produir el moviment. En
molts casos, i sobretot en vehicles, el motor gira a una velocitat angular molt més alta que a
la que ho han de fer les rodes. Per això s’utilitzen sistemes de transmissió o
reductors/multiplicadors, per regular aquesta velocitat que varia de forma inversament
proporcional al parell subministrat. I davant d’aquesta necessitat hi ha dues opcions:
•

Utilitzar un reductor independent i afegir-lo a l’eix de transmissió.

•

Utilitzar rodes amb engranatges planetaris que fan la funció de reductor.

En aquest cas, s’ha optat per un tipus de roda amb un engranatge planetari incorporat ja que
són més compactes. Al ser bastant massisses, el sistema no absorbeix tan bé les vibracions
durant l’estona de treball com si ho faria un pneumàtic inflat amb aire a pressió. Tot i així, no
està previst que sigui un problema donat que la zona de treball seria un àmbit de planta
industrial, on el terra és més aviat llis. A més, la goma de la roda, és a dir, el material que fa
contacte amb el terra, està fet de poliuretà, un plàstic que s’adapta a la perfecció en aquest
tipus de terrenys.
Com s’observa en la figura (Il·lustració 23), l’eix transmet el moviment en el centre de la roda
dentada central, i a continuació es transmet a les altres rodes dentades, disposades de forma
circular, amb més diàmetre fins a arribar a la corona exterior reduint la velocitat en cada fase.
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Il·lustració 23. Diagrama simplificat d'un engranatge planetari reductor.
Font: https://www.linearmotiontips.com/why-are-planetary-gearboxes-preferred-for-servo-applications/

4.3. Xassís
El xassís estarà format per l’estructura i els dipòsits. L’estructura farà de suport rígid a la
vegada que servirà d’unió per a la majoria dels altres elements, i els dipòsits aniran col·locats
a sobre donant-li envergadura a tot el conjunt. A més, ateses les dimensions dels dipòsits, hi
ha la possibilitat que a dins hi continguin elements d’altres subsistemes. A la imatge següent
(Il·lustració 24) es mostra la localització aproximada que tindran en el sistema.

Il·lustració 24. Localització i disposició de l'estructura i dels dipòsits.
Font: Elaboració pròpia.
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Estructura

L’estructura estarà feta a base de tubs soldats. Aquests tubs donen lloc a escollir el material
del qual estaran fetes i la secció que tindran.
Pel que fa a la secció, es contemplen dues geometries possibles diferents; secció rectangular
i secció circular (Il·lustració 25).

Il·lustració 25. Secció rectangular a l'esquerra i circular a la dreta.
Font: https://www.atcp-ndt.com/es/productos/sonelastic.html

En el nostre cas d’estudi, però, interessen més les de secció quadrada, ja que donaran més
estabilitat per al repòs d’altres components a sobre d’elles i també pels cargols que es puguin
arribar a posar.
Però l’elecció amb la secció no acaba aquí, ja que hi ha la possibilitat d’utilitzar barres
massisses o seccions tubulars. De totes formes, la decisió és fàcil ja que la secció tubular
(Il·lustració 26) ofereix un munt d’avantatges.
•

Tenen quasi les mateixes propietats que les de secció massissa.

•

Estalvien molt de material.

•

Tenen molt menys pes degut a la reducció de material.

•

En conseqüència, són molt més econòmiques.

Il·lustració 26. Barres estructurals de secció tubular.
Font: http://www.hgmetal.com/products/hollow-section/
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I per últim, els materials candidats són l’acer i l’alumini. Altres materials amb millors
prestacions s’han descartat pel seu elevat preu i, en definitiva, aporten propietats que no són
necessàries per al correcte funcionament de la fregadora.
Com bé s’ha anat fent al llarg de la memòria, es mostra una taula comparativa entre aquests
dos materials (Taula 4). [19]

Acer

Alumini

Alt

Tres vegades més lleuger que l’acer

Menys flexible però
absorbeix millor les

Més flexible però per igualar les
propietats de l’acer es necessita més

vibracions

secció, i per tant acaba sent més rígida

Manteniment i corrosió

Tendeix a oxidar-se

Resisteix molt bé en climes humits

Resistència i durabilitat

Alta resistència

Preu

Més barat que l’alumini

Pes

Flexibilitat i absorció de
vibracions

Si l’alumini és de qualitat, difícilment
sigui un aspecte significatiu
Més car que l’acer

Taula 4. Comparativa entre l'acer i l'alumini.
Sembla que tots dos materials són vàlids i, encara que el preu és un aspecte que moltes
vegades decanta la balança, la diferència no és gaire gran. Tot i així s’agafarà l’alumini,
sobretot perquè és més lleuger i perquè molt probablement estarà contínuament en contacte
amb aigua.

4.3.2.

Dipòsits

Per al conformat dels dipòsits hi ha una sèrie d’alternatives disponibles. L’única condició
necessària és que es generi una peça buida i els diferents avantatges i inconvenients de cada
una de les alternatives ens portaran a escollir-ne una enfront de les altres. Tres possibles
mètodes de conformat de peces buides són: el bufat, l’emmotllament per injecció i el
rotomoldeig. A continuació es mostra una taula (Taula 5) amb els avantatges i inconvenients
de cadascun.
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Bufat

Emmotllament per
injecció

Rotomoldeig

Limitada

Alta

Alta

Generalment no

Genera complicacions

Si

Alta

Alta

Alta

Permet fabricar
peces buides de
grans dimensions
Velocitat de
producció

Formes complexes
Acabat

encara que pot deixar
rebaves

Permet un
mecanitzat posterior

Propietats
mecàniques de la
peça acabada

Cost

No

Formes complexes
encara que queden
rebaves de les unions
dels motlles

Formes complexes i
gruixos lleugerament
variables

Si

Si

Bones

Bones

Baix

Baix

Dolentes, doncs el
mètode es fa servir
amb termoplàstics
sobretot
Baix

Taula 5. Comparativa entre el bufat, l'emmotllament per injecció i el rotomoldeig.
Aquest element, doncs, serà dissenyat mitjançant la tècnica del rotomoldeig, un mètode de
conformat per a peces buides que, tot i estar limitat per una sèrie de condicions, aporta una
gran quantitat d’avantatges.
El mètode consisteix en introduir el polímer en estat líquid o en forma de pols dins d’un motlle
amb la forma negativa de la peça. La característica d’aquest motlle és que el seu moviment
està controlat per dos eixos biaxials els quals el faran rotar. Així, mentre el motlle gira a la
vegada que s’escalfa, el plàstic s’adhereix a la superfície interna. Posteriorment el motlle es
refredat per extreure’n la peça (Il·lustració 27). [20]
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Il·lustració 27. Procés de rotomoldeig amb flama oberta.
Font: https://www.youtube.com/watch?v=yUhJwRub0Yg

Aquesta tècnica permet aconseguir productes amb gruixos variables, geometries complexes
i amb una gran varietat de mides, a un cost menor al d’altres processos, com podrien ser el
bufat o l’emmotllament per injecció. Els principals avantatges són:
•

Flexibilitat i alta velocitat de fabricació.

•

Formes amb contorns complexos, amb diferents gruixos i acabats superficials. Permet
un mecanitzat posterior.

•

Conformat d’una peça sencera sense la necessitat de soldadures i amb bons acabats.

•

La fabricació es pot complementar amb peces metàl·liques i permet la incorporació
d’additius.

•

Cost reduït.

Per a la fabricació de la nostra peça, però, s’haurà de tenir en compte una sèrie de limitacions
que presenta aquest tipus de conformat.
Les cantonades exteriors acostumen a ser més gruixudes que el gruix de la peça, ja que és
en aquestes zones on s’acumula més material durant el procés. Per contra, en les cantonades
interiors passa tot just el contrari, i això implica que les curvatures de les cantonades s’hagin
de cenyir a uns valors mínims. Concretament, d’entre 3 i 13 mm per a cantonades interiors i
d’entre 1,5 i 6 mm per les exteriors (Il·lustració 28). [21]
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Il·lustració 28. Acabat dels radis exteriors i interiors pel mètode del rotomoldeig.
Font: Veure bibliografia [21]

•

La peça amb el refredament s’encongeix bastant. Normalment entre un 3 i 4 %, per
això en cas de fabricació caldria aplicar unes toleràncies.

•

És difícil generar cavitats estretes ja que el polímer no flueix lliurement i hi ha el perill
de xuclets.

•

Es recomana tenir un angle de desemmotllament d’entre 1 i 2 graus.

4.4. Sistema de les escombretes
El sistema d’escombratge anirà a la part frontal arran de terra (Il·lustració 29). Les
escombretes seran circulars amb l’eix vertical, com ja s’ha comentat anteriorment (2.4.1).

Il·lustració 29. Localització del sistema de les escombretes.
Font: Elaboració pròpia.
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A continuació es mostra un diagrama de blocs conceptuals (Il·lustració 30) per veure la
seqüència dels elements que hi apareixen. Els dos motors són diferents dels del sistema de
tracció.

Il·lustració 30. Diagrama de blocs del sistema de les escombretes.
Font: Elaboració pròpia.

4.5. Sistema d’ejecció d’aigua
Ara cal posar l’atenció en les conduccions d’aigua del sistema. Aquest subsistema no s’ha
representat en el diagrama de subsistemes (Il·lustració 18) ja que és petit en comparació
amb la resta i anirà situat en alguna cavitat disponible, a poder ser a prop tant del dipòsit
d’aigua neta com de les escombretes, ja que és allà per on ha de sortir l’aigua. A continuació
es mostra un diagrama de blocs (Il·lustració 31) amb els elements que hauria de contenir i la
seva seqüència.

Il·lustració 31. Diagrama de blocs del sistema d'ejecció d'aigua.
Font: Elaboració pròpia.

El dispensador d’aigua és una petita bomba d’aigua i, de cara al disseny detallat, es pot utilitzar
un del tipus que porten els cotxes per a netejar el vidre frontal.
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4.6. Sistema de recuperació d’aigua
Continuant amb el cicle de l’aigua, una vegada ja està al terra ha de ser recollida posteriorment
per deixar el terra sec al seu pas en la mesura del possible. A part, s’aprofitarà per tractar
l’aigua bruta de la forma adequada. Així se situarà a la cua del sistema i, mitjançant un motor
d’aspiració, es farà pujar l’aigua del terra cap al dipòsit d’aigua bruta a través d’una canonada.
En la imatge inferior es pot veure la seva localització (Il·lustració 32) i més avall un diagrama
de blocs (Il·lustració 33) amb els components que el conformen.

Il·lustració 32. Localització del sistema de recuperació d'aigua.
Font: Elaboració pròpia.

Il·lustració 33. Diagrama de blocs del sistema de recuperació d'aigua.
Font: Elaboració pròpia.
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Motor d’aspiració

Durant tot el treball s’ha parlat sobre les aspiradores, els tipus que hi ha i, inclús, de la variant
de les fregadores. Per tant és un bon moment per fer un petit repàs sobre el funcionament
dels motors, que fan que l’aparell xucli les partícules d’aire o d’aigua. Per a l’explicació pot
anar bé fer un cop d’ull a la imatge explicativa de sota (Il·lustració 34).
L’element clau per al seu funcionament és la peça en forma d’espiral que es mou juntament
amb el rotor del motor. Aquesta peça i el rotor tenen una excentricitat, és a dir, no estan situats
en el centre de tot el bloc. D’aquesta manera, quan comença a girar es generen unes cavitats
en la part inferior, just per on hi ha l’entrada de les partícules. Les partícules ocupen aquest
espai i a mesura que giren, degut a l’excentricitat, aquest espai es va fent gran de forma que
la pressió disminueix. Al disminuir la pressió, desplaça el fluid de l’exterior cap a dins per
igualar l’estat de pressions i, d’aquesta manera, es produeix el xuclat. Posteriorment la cavitat
queda totalment hermètica i completa la volta per a la seva expulsió.

Il·lustració 34. Fases del funcionament d'un motor d'aspiració.
Font: https://practicalmaintenance.net/wp-content/uploads/Construction-Working-Operation-andMaintenance-of-Liquid-Ring-Vacuum-Pumps.pdf

4.7. Sistema elèctric i electrònic
Aquí s’exposarà la disposició dels elements elèctrics i del control electrònic dins la caixa que
s’ha previst, perquè quedi tot accessible al manteniment i també que es mantingui aïllat de
l’ambient humit dels dipòsits d’aigua. El detall de les connexions del sistema elèctric i dels
sistemes de control electrònic va més enllà de l’abast del treball, però s’ha considerat que, per
tal que el disseny final sigui compatible amb aquests sistemes, és necessari comentar alguns
dels components encara que sigui de forma superficial. Per a això, es tindrà en compte tot allò
que fa que sigui un vehicle autònom, és a dir, el subministrament d’energia als 5 motors i el
hardware. Per això s’exposaran les diverses possibilitats i alguns elements amb les seves
dimensions mostrant que hi caben dins la caixa per a tal fi.
Abans però, per continuar amb l’esquema que s’ha anat seguint anteriorment, es mostra la
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localització del sistema en qüestió en el disseny esquemàtic (Il·lustració 35), seguit d’un
diagrama conceptual (Il·lustració 36).

Il·lustració 35. Localització del sistema elèctric i electrònic.
Font: Elaboració pròpia.

Il·lustració 36. Diagrama de blocs del sistema elèctric i electrònic.
Font: Elaboració pròpia.

4.7.1.

Bateries

Les bateries formen un dels elements principals del sistema, ja que són les encarregades de
subministrar energia elèctrica a tots els components i que en última instància l’equip funcioni.
El principi de funcionament bàsic és rebre energia elèctrica, transformar-la en energia química
per després descarregar-la en forma d’energia elèctrica de nou. Això es produeix mitjançant
un procés químic de reducció-oxidació, on un dels components guanya electrons i l’altre en
perd.
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Atesa la seva transcendència en el nostre món, hi ha hagut molt progrés en aquest àmbit i el
mercat ens ofereix un munt de possibilitats sobre les tecnologies que es poden aplicar per a
l’emmagatzematge d’energia. Totes es basen en el mateix però presenten lleugeres
diferències; a continuació es farà un breu repàs comparatiu per decidir quina tecnologia és la
que convé més per al cas d’estudi, sense entrar en detall en el funcionament de cada una.
Per això, es mostra una taula comparativa (Taula 6). [22]
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Taula 6. Comparativa entre diferents tipus de bateries.
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Tots els tipus presenten avantatges i inconvenients de forma repartida, però hi ha
característiques que són més significatives, com poden ser la durabilitat o la densitat
d’energia. De fet, en el món industrial, la tecnologia que despunta per sobre de la resta és la
d’ions de liti. Aquestes bateries estan presents en tot tipus d’aparells electrònics i maquinàries
industrials. El rang de temperatures limitat no serà un problema per al projecte ja que està
pensat per treballar a temperatura ambient sense variacions. I pel que fa a la contaminació,
sempre es pot recórrer a les mesures de sostenibilitat que contempla la llei, reduint-ne així el
seu impacte.
Les bateries d’ió de liti tenen la particularitat que necessiten d’un sistema de control, anomenat
BMS6. Aquest sistema de control ve dissenyat pels propis fabricants.

4.7.2.

Carregador

Els equips d’hidroneteja comercials existents són diversos pel que fa a la disposició del
carregador de bateries.
•

Amb carregador intern, de manera que només cal endollar el cable de càrrega a un
endoll estàndard de la xarxa elèctrica de 220V.

•

Amb carregador extern; en aquests casos l’aparell netejador disposa d’un cable amb
connector específic per obtenir la tensió de corrent continu del carregador.

4.7.3.

Convertidor DC-AC (inversor)

Un convertidor DC-AC, també anomenat inversor, és un dispositiu electrònic que té com a
funció passar d’un corrent continu a un d’altern amb un voltatge i una freqüència determinada.
El seu principal ús és alimentar dispositius elèctrics que funcionin amb corrent en situacions
en la que no se’n disposa, d’aquest. Per exemple, en cases o refugis aïllats en la muntanya,
vaixells o qualsevol vehicle mòbil, ja que aquests, evidentment, no poden estar endollats a la
xarxa durant l’estona de treball. A més, els inversors també serveixen per subministrar corrent
altern a la xarxa procedent de plaques fotovoltaiques o d’altres fonts d’energia que generin
corrent continu. I per últim, no cal dir, també s’utilitzen en innumerables aplicacions en
l’electrònica, des de controladors fins a rectificadors. [23]

6

Són les sigles en anglès de Battery Manage System.

Pàg. 58

Memòria

Il·lustració 37. Esquema senzill d'un inversor d'ona quadrada.
Font: Veure bibliografia [23]

La figura mostra un esquema senzill d’un inversor d’ona quadrada (Il·lustració 37). El voltatge
de la sortida dependrà de la proporció d’espires, entre el primer i el segon solenoide, i la
freqüència del temps entre canvi i canvi de la direcció del corrent.
Avui en dia, però, els transformadors fets a base de bobines han quedat obsolets, ja que tenen
moltes pèrdues per calor a part de que pesen molt. En substitució s’utilitzen transistors i
derivats que en milloren molt el rendiment entre altres característiques. [24]

4.7.4.

Controlador

La missió fonamental del controlador és la de coordinar els senyals que ens vinguin dels
sensors, interruptors de posada en marxa i el funcionament de tots els motors, específicament
els motors de tracció del vehicle que han de tenir un moviment variable en funció de com es
desplaçarà la maquinària.
Com ja s’ha anat comentant, atès que es tracta d’una maquinària de funcionament autònom,
la complexitat d’aquest aspecte supera l’abast d’aquest projecte que està centrat en la part
electromecànica. No obstant, s’ha considerat la utilització d’una plataforma de
desenvolupament electrònica que serviria per elaborar el prototipus. D’entre aquestes
plataformes la Raspberry Pi seria millor elecció que l’Arduino, perquè és prou potent com per
assumir les diverses rutines o subprogrames que funcionin simultàniament. Més endavant, un
cop comprovat el funcionament desitjat, es substituiria la plataforma Raspberry Pi per un
circuit integrat d’aplicació específica (ASIC). El sistema electrònic inicial, amb la Raspberry Pi,
permetria utilitzar circuits, sensors i components que hi ha al mercat destinats a diversos usos,
fins i tot els existents per a l’ensenyament i pràctica de la robòtica, sense problemes de
col·lapse per excés de rutines simultànies.
La placa Raspberry Pi va ser dissenyada, com l’Arduino, amb finalitat didàctica i pot servir
com a ordinador, amb el seu sistema operatiu, o com a controlador avançat amb més potència
de càlcul que l’Arduino. Es pot allotjar en caixes protectores especifiques (Il·lustració 38).
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Una funció addicional de la qual s’encarregarà el controlador és que, a més de coordinar els
sensors i el funcionament dels motors de desplaçament del vehicle, processi una seqüència
d’arrencada dels motors successiva amb un retard d’algunes dècimes de segon, per evitar
que entrin en funcionament tots al mateix temps i puguin produir un excés de consum
instantani de les bateries.

Il·lustració 38. A l'esquerra la Raspberry Pi, i a la dreta una caixa protectora.
Font: https://www.xataka.com/basics/ardu

La placa Raspberry Pi s’alimenta amb una tensió de 5 V i un consum entre 500 mA (2,5 W) i
un màxim de 3 A (15,3 W). Per tant es necessitarà un convertidor DC-DC de 24 V, tensió de
les bateries, a 5 V (Il·lustració 39).

Il·lustració 39. Convertidor de 24 V de contínua a 5 V de contínua.
Font: https://www.amazon.es/

Quant al programari necessari per a que tot funcioni coordinadament i prenent com a base les
solucions emprades en vehicles autònoms que eviten obstacles amb Arduino i Raspberry Pi,
crida l’atenció la implantació de programari basat en xarxes neuronals, o altrament dit
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“intel·ligència artificial”, on en una primera fase el vehicle ha de fer unes rutines de repetició,
o iteracions, per “aprendre” a evitar els obstacles i seguir la trajectòria adequada a cada
situació. No cal referir-se a manuals sinó que, per internet, hi ha infinitat d’articles i vídeos que
expliquen i comparteixen projectes que poden ser readaptats sense gran dificultat.

4.7.5.

Controlador dels motors de tracció

El controlador dels motors de tracció serien com els intermediaris entre el controlador i els
motors.
En les documentacions públiques que mostren circuits per a autòmats amb dos motors de
tracció, on la funció coordinada dels dos motors permeten els girs, els dos sentits de la marxa
i diferents velocitats del vehicle, està molt estès l’ús del controlador L298N que, en teoria,
admet els 24 V i els 0,75 A de funcionament dels motors de tracció de la fregadora (Il·lustració
40).

Il·lustració 40. Especificacions elèctriques que admet el controlador L298N i a la
dreta l'esquema de la connexió dels motors, el controlador L298N i la Raspberry Pi.
Admet un amperatge de 2A amb pics de fins a 3A.
Fonts: https://www.luisllamas.es/arduino-motor-corriente-continua-l298n/
https://www.ozeki.hu/p_3002-how-to-setup-a-dc-motor-on-raspberry-pi.html

4.7.6.

Relés contactors

El relé sorgeix de la necessitat de separar completament el corrent elèctric d’accionament,
normalment tensió més elevada, del corrent dels circuits que venen de la controladora, que
normalment són de tensió més baixa. Bàsicament són interruptors accionats per un senyal
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procedent d’un controladora electrònica. Originalment els relés funcionen amb bobines
electromagnètiques que fan la funció d’electroimant (Il·lustració 41). Actualment però, d’entre
les diverses tecnologies, les d’estat sòlid són les més adequades per al projecte, que
concretament utilitzen un optoacoblador que és un díode LED acoblat a un fototransistor.

Il·lustració 41. Representació del funcionament del relé: a l'esquerra, en posició de
"repòs" i a la dreta en la situació "activada". Un circuit tancat i un obert, passen a la
situació contrària amb l’activació de l’electroimant.
Font: https://ca.wikipedia.org/

L’esquema conceptual de la funció dels relés és la que es mostra a la figura inferior
(Il·lustració 42).

Il·lustració 42. Exemple de connexió d'un motor al relé activat per una placa
Raspberry.
Font: https://maker.pro/raspberry-pi/projects/how-to-create-a-facial-recognition-door-lock-withraspberry-pi

S’utilitzaran relés per als motors dels raspalls de neteja i el motor d’aspiració. El mercat ofereix
molta varietat de models, alguns dels quals venen agrupats en unitats múltiples (Il·lustració
43).
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Il·lustració 43. Unitats múltiples de relés optoacobladors.
Font: https://www.amazon.es/

4.7.7.

Sensors

Els sensors són els components encarregats d’agafar informació de l’exterior i enviar-la al
controlador en forma de senyals elèctrics de tipus digital. Per al projecte faran falta els sensors
comentats a continuació.
•

De proximitat. Tres tipus: làser, ultrasons i infraroig (Il·lustració 44).

•

De moviment o inercial. S’activarà només quan l’aparell vegi interromput o modificat
el seu moviment per un obstacle imprevist i provocarà l’aturada preventiva de tot
moviment (Il·lustració 45).

•

Sensors de líquid. Detectaran que els dipòsits d’aigua estan plens o buits. Serà
d’interès especialment saber que el dipòsit d’aigua bruta arriba a cert nivell per evitar
incidents d’aigua sobreeixint (Il·lustració 46).

Il·lustració 44. Sensors de proximitat de làser, ultrasons i infraroig, en aquest ordre.
Font: https://www.electan.com/sensores-distancia-proximidad-c-140_4030.html
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Il·lustració 45. Sensors de moviment o inercials.
Font: https://tienda.bricogeek.com/buscar?controller=search&orderby=position&orde
rway=desc&search_query=sensor+inercial&submit_search=Search

Il·lustració 46. Sensors de líquid.
Font: https://www.amazon.es/

4.7.8.

Circuit esquemàtic

S’ofereix aquí un esquema general del circuit amb tots els components citats anteriorment
(Il·lustració 47). S’ha afegit un fusible, que té la funció de protegir tot el circuit en cas de
sobrecàrrega o de curtcircuit. També es podrien posar més fusibles protectors de cada un
dels elements.
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Il·lustració 47. Esquema general del circuit de l'aparell.
Font: Elaboració pròpia.

Disseny d’una fregadora de sòls

Pàg. 65

5. Disseny detallat
5.1. Càlculs
5.1.1.

Anàlisi estàtic

Per començar el disseny d’un hipotètic prototip, es prendran una sèrie de valors aproximats
del que pot acabar sent el producte final, per tal de poder fer una correcta selecció de
components en base a aquestes especificacions inicials. Així doncs, és determinarà el pes
que tindrà aproximadament (Taula 7). Per al següents càlculs es suposa un volum d’aigua de
80 litres i una massa neta de 80 kg.

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑛𝑒𝑡𝑎 + 𝑚𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎

(Eq. 5.1)

𝑚𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 = 𝜌𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 20℃ · 𝑉𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎

(Eq. 5.2)

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑔

(Eq. 5.3)

Variables

Símbol

Unitats

Valor

Densitat de l’aigua a temperatura
ambient

𝜌𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 20℃

𝑘𝑔/𝑙

1

Gravetat

𝑔

𝑁/𝑘𝑔

9,81

Volum d’aigua

𝑉𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎

𝑙

70

Massa d’aigua

𝑚𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔

70

Massa neta (sense aigua)

𝑚𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑘𝑔

80

Massa total

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑘𝑔

150

Pes total

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁

1471,5

Taula 7. Càlcul de pes total.
Una vegada determinada la massa total es procedeix a fer l’anàlisi en estàtic del cos. Donat
que hi haurà 6 punts de recolzament en el terra (Il·lustració 48), podem afirmar que es tracta
d’un sistema hiperestàtic en el que, d’entrada, no sabem quin serà el repartiment de
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càrregues. Per això, s’ha realitzat una hipòtesis orientativa en la que s’atribueix una part de la
càrrega total, en forma de percentatge, a cada un dels elements que estan en contacte amb
el terra. Finalment, aquesta hipòtesis s’haurà de comprovar i corregir, si cal, amb el prototipus.
Només s’ha tingut en compte un element en aquells components que es repeteixen, és a dir,
les rodes i les escombretes (Taula 8).

𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑔 · 0,3

(Eq. 6.4)

𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑔 · 0,2

(Eq. 6.5)

𝑁𝑒𝑠𝑐 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑔 · 0,05

(Eq. 6.6)

𝑁𝑟𝑎𝑠𝑝 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑔 · 0,1

(Eq. 6.7)

Variable

Símbol

Unitats

Valor

Normal roda motriu (x1)

𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝑁

441,45

Normal roda lliure

𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒

𝑁

294,3

Normal escombreta (x1)

𝑁𝑒𝑠𝑐

𝑁

73,58

Normal raspall

𝑁𝑟𝑎𝑠𝑝

𝑁

147,15

Taula 8. Valors de les normals.

Il·lustració 48. Diagrama de normals.
Font: Elaboració pròpia.
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En base a aquests valors es calcularà la força de tracció nominal i la màxima, ja que és quan
el vehicle està parat quan el motor ha d’exercir més parell ja que ha de vèncer la fricció en
estàtic i no hi ha inèrcia de moviment.
Abans però, per comprovar el correcte funcionament del càlcul s’haurien de complir les
següents equacions.

∑ 𝐹⃗𝑒𝑥𝑡 = 0
(Eq. 6.8)

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑔 − 𝑁𝑟𝑎𝑠𝑝 − 2𝑁𝑒𝑠𝑐 − 2𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢
− 𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 = 0
⃗⃗⃗𝐺 = 0
∑𝑀

(Eq. 6.9)

𝑁𝑟𝑎𝑠𝑝 · 𝑎 − 2𝑁𝑒𝑠𝑐 · 𝑏 − 2𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 · 𝑐
+ 𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 · 𝑑 = 0

Els paràmetres a, b, c i d són variables de disseny, en les quals hi ha 3 graus de llibertat, i
l’últim dels paràmetres vindrà determinat per l’equació del sumatori de moments (Taula 9).

𝑎=

2𝑁𝑒𝑠𝑐 · 𝑏 + 2𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 · 𝑐 − 𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 · 𝑑
𝑁𝑟𝑎𝑠𝑝

Paràmetre

Unitat

Valor

𝑎

𝑚

0,3

𝑏

𝑚

0,4

𝑐

𝑚

0,05

𝑑

𝑚

0,2

Taula 9. Paràmetres de disseny.

(Eq. 6.10)
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I en segon lloc, s’ha de complir la condició límit de lliscament. Bàsicament s’ha de tenir en
compte que la força de la roda tractora no sigui massa gran per a que rodoli sense lliscar. Els
coeficients de fricció que apareixen són estàtics, és a dir, una mica superiors als dinàmics
(Il·lustració 49). No s’ha analitzat en profunditat ja que, de ben segur, que la força de tracció
d’una roda no superarà la seva normal multiplicada pel coeficient de fricció estàtic de la roda.
En principi la goma de la roda serà de poliuretà, material que s’adhereix molt bé al terra.

Il·lustració 49. Força de fregament en funció de la força externa.
Font: http://laplace.us.es/wiki/index.php/Fuerzas_de_rozamiento_(GIE)

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 1 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑥 < 𝜇𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡 · 𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢
𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 1 𝑟𝑜𝑑𝑎

𝑚𝑟𝑒𝑑 · 𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝐹𝑝𝑒𝑠
=
+
+ 𝐹𝑟𝑜𝑑 + 𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑒𝑠𝑡
2
2
𝜇𝑟𝑎𝑠𝑝 𝑒𝑠𝑡 · 𝑁𝑟𝑎𝑠𝑝
· 𝑁𝑒𝑠𝑐 +
𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒
2

(Eq. 6.11)
(Eq. 6.12)

= 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑔 · 0,2

5.1.2.

Anàlisi dinàmic

A continuació, es realitzarà un estudi de la dinàmica per determinar quines forces intervenen
i per definir les especificacions dels components a escollir. Es parteix d’un valor de la velocitat
de treball que es considera adient per a aquest tipus d’equipaments. Concretament s’ha fixat
en 0,2 metres per segon. Pel que fa a les rodes motrius, s’ha fet una preselecció d’un model
que a la vegada fa de reductor amb les especificacions d’interès mostrades a la (Taula 10).
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𝜔𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 =

𝑣𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

(Eq. 6.13)
(Eq. 6.14)

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝜔𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 · 𝑖

Variable

Símbol

Unitats

Valor

Velocitat de treball de la roda

𝑣𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝑚/𝑠

0,2

Radi de la roda

𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝑚

0,08

Relació de transmissió

𝑖

−

32

Velocitat angular de treball de la roda

𝜔𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝑚𝑖𝑛 −1

23,87

Velocitat angular del motor

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑚𝑖𝑛 −1

763,84

Taula 10. Càlcul de la velocitat angular de la roda.
Seguint amb els càlculs, es procedeix a trobar la força de tracció que haurà de fer la roda per
avançar a velocitat constant (Taula 12). Aquest càlcul s’ha fet per a quan les escombretes
estan parades, ja que quan giren és difícil saber la resistència a l’avanç. Referent a la
hipotètica inclinació del terra, s’ha decidit fixar el valor en 0. També es mostren uns valors
estimats dels coeficients de rodament i fricció dels elements en qüestió. Un hipotètic disseny
d’un prototip permetria comprovar tots aquests valors i anar fent petites correccions fins a
obtenir un resultat proper al real (Taula 11).

Constants

Símbol

Unitats

Valor

Angle d’inclinació del terra

𝛼

°

0

Coeficient de rodament dels coixinets

𝜇𝑟𝑜𝑑

−

0,005

Coeficient de fricció dinàmic de les escombretes

𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛

−

0,4

Coeficient de fricció dinàmic del raspall

𝜇𝑟𝑎𝑠𝑝 𝑑𝑖𝑛

−

0,6

Taula 11. Constants de fregament.
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𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 = 𝐹𝑝𝑒𝑠 + 𝐹𝑟𝑜𝑑 + 2𝐹𝑒𝑠𝑐 + 𝐹𝑟𝑎𝑠𝑝

(Eq. 6.15)

𝐹𝑝𝑒𝑠 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑔 · sin 𝛼

(Eq. 6.16)

𝐹𝑟𝑜𝑑 = 𝜇𝑟𝑜𝑑 · 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑔 · cos 𝛼

(Eq. 6.17)

𝐹𝑓 𝑒𝑠𝑐 = 𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛 · 𝑁𝑒𝑠𝑐

(Eq. 6.18)

𝐹𝑓 𝑟𝑎𝑠𝑝 = 𝜇𝑟𝑎𝑠𝑝 𝑑𝑖𝑛 · 𝑁𝑟𝑎𝑠𝑝

(Eq. 6.19)

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 1 𝑟𝑜𝑑𝑎

(Eq. 6.20)

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠
=
2

Variable

Símbol

Unitats

Valor

Força del pes

𝐹𝑝𝑒𝑠

𝑁

0

Força de rodament

𝐹𝑟𝑜𝑑

𝑁

7,36

Força de fricció d’una escombreta (x1)

𝐹𝑓 𝑒𝑠𝑐

𝑁

29,43

Força de fricció del raspall

𝐹𝑓 𝑟𝑎𝑠𝑝

𝑁

88,29

Força de tracció total de les rodes

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑁

154,51

Força de tracció d’una roda

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 1 𝑟𝑜𝑑𝑎

𝑁

77,26

Taula 12. Càlcul de la força de tracció d'una roda.
El següent pas és determinar el parell i la potència necessària d’una roda (Taula 13) i amb
això ja es tindrà una idea bastant clara sobre quin motor utilitzar. Es fa una distinció entre
parell motor ideal i real, ja que la transmissió incorporada a la roda genera pèrdues.

Γ𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 1 𝑟𝑜𝑑𝑎 · 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

(Eq. 6.21)
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(Eq. 6.22)

Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

Γ𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢
=
𝑖

(Eq. 6.23)

Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙

Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
=
𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

(Eq. 6.24)

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 · 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

Variable

Símbol

Unitats

Valor

Parell necessari a la roda

𝛤𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝑁·𝑚

6,18

Parell ideal necessari al motor

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑁 · 𝑐𝑚

19,31

Rendiment de la transmissió

𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

−

0,85

Parell real necessari al motor

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑁 · 𝑐𝑚

22,72

Potència necessària al motor

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑊

18,17

Taula 13. Càlcul de la potència del motor.
Per últim, també cal mirar si la potència màxima que pot subministrar el motor en el moment
de l’arrencada és l’adequat (Taula 14). Com s’ha fet anteriorment, es suposarà un valor
d’acceleració que es consideri adient, i amb un procediment inductiu s’obtindrà el valor de la
potència màxima del motor. Per fer el càlcul es necessiten especificacions del propi motor,
per tant es farà prova-error fins a arribar a un resultat satisfactori.

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 𝑚𝑎𝑥 1 𝑟𝑜𝑑𝑎
𝑚𝑟𝑒𝑑 · 𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝐹𝑝𝑒𝑠 𝐹𝑟𝑜𝑑
+
+
+ 𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑒𝑠𝑡
2
2
2
𝜇𝑟𝑎𝑠𝑝 𝑒𝑠𝑡 · 𝑁𝑟𝑎𝑠𝑝
· 𝑁𝑒𝑠𝑐 +
2
=

(Eq. 6.25)
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𝑚𝑟𝑒𝑑 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 +
+

𝐽𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑅𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 2 · 𝑖 2

+2·

𝐽𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

(Eq. 6.26)

𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 2

𝐽𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒
𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 2

1
= · 𝑚𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 · 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 2
2

(Eq. 6.27)

1
= · 𝑚𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 · 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 2
2

(Eq. 6.28)

𝐽𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒

Variables

Símbol

Unitats

Valor

Acceleració lineal de tot el conjunt

𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙

𝑚/𝑠 2

0,1

𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑒𝑠𝑡

−

0,5

𝜇𝑟𝑎𝑠𝑝 𝑒𝑠𝑡

−

0,7

Massa d’una roda motriu

𝑚𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝑘𝑔

6,9

Inèrcia d’una roda motriu

𝐽𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝑘𝑔 · 𝑚2

0,022

Massa de la roda lliure

𝑚𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒

𝑘𝑔

1

Radi de la roda lliure

𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒

𝑚

0,05

Inèrcia de la roda lliure

𝐽𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒

𝑘𝑔 · 𝑚2

0,0013

Radi del rotor del motor

𝑅𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑚

0,03

Inèrcia del motor

𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑘𝑔 · 𝑚2

0,075

Massa reduïda

𝑚𝑟𝑒𝑑

𝑘𝑔

157,47

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 𝑚𝑎𝑥 1 𝑟𝑜𝑑𝑎

𝑁

99,85

Coeficient de fricció estàtic de les
escombretes
Coeficient de fricció estàtic del
raspall

Força de tracció màxima necessària
a una roda

Taula 14. Càlcul de la força de tracció màxima d'una roda.
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Com abans, es troba el parell que ha de realitzar el motor però ara en l’arrencada, que equival
al màxim (Taula 15).

Γ𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 𝑚𝑎𝑥 1 𝑟𝑜𝑑𝑎 · 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

(Eq. 6.29)
(Eq. 6.30)

Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

Γ𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 𝑚𝑎𝑥
=
𝑖

(Eq. 6.31)

Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙

Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
=
𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

Variable

Símbol

Unitats

Valor

Parell màxim necessari a la roda

𝛤𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 𝑚𝑎𝑥

𝑁·𝑚

7,99

Parell màxim ideal necessari al motor

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑁 · 𝑐𝑚

24,96

Rendiment de la transmissió

𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

−

0,85

Parell màxim real necessari al motor

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑁 · 𝑐𝑚

29,37

Taula 15. Parell màxim del motor.
I després d’aquest últim càlcul es comprova la següent inequació, on es compara el parell
màxim real necessari al motor obtingut amb el parell màxim que admet el motor escollit.

Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 max 𝑟𝑒𝑎𝑙 ≤ Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 max 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡 √

5.1.3.

(Eq. 6.32)

Escombretes

Quan al disseny de les escombretes davanteres, cal realitzar un altre càlcul per saber la
potència necessària per girar i aguantar sense problemes el fregament amb el terra. Però en
aquest cas, la potència no és homogènia en tota la superfície, és a dir, els punts més allunyats
del centre de gir tindran més velocitat i, per tant, exerciran més fricció amb el terra. El que cal
fer doncs és un càlcul diferencial amb el radi com a variable.
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L’àrea d’una corona circular és la següent.

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝜋 · (𝑅𝑒𝑥𝑡 2 − 𝑅𝑖𝑛𝑡 2 )

(Eq. 6.33)

Però si considerem la corona circular en distàncies infinitesimals (Il·lustració 50), podem
expressar-ho de la següent forma.

Il·lustració 50. Corona circular en distàncies infinitesimals.
Font: Elaboració pròpia.

𝐴1 = 𝜋𝑟 2

(Eq. 6.34)

𝐴2 = 𝜋 · (𝑟 + 𝑑𝑟)2

(Eq. 6.35)

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝐴2 − 𝐴1

(Eq. 6.36)

Si desfem la igualtat notable i negligim dr2 enfront de r, ens queda una expressió molt
simplificada del diferencial d’àrea.

𝐴2 = 𝜋 · (𝑟 2 + 2𝑟 𝑑𝑟 + 𝑑𝑟 2 )

(Eq. 6.37)

𝑑𝑟 ≪ 𝑟

(Eq. 6.38)
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𝐴2 = 𝜋 · (𝑟 2 + 2𝑟 𝑑𝑟)

(Eq. 6.39)

𝐴2 − 𝐴1 = 2𝜋𝑟 𝑑𝑟

(Eq. 6.40)

𝑑𝐴 = 2𝜋𝑟 𝑑𝑟

(Eq. 6.41)

Per saber la quantitat de normal que hi ha en aquest diferencial, dividim tota la força normal
que hi ha en l’escombra entre l’àrea total en contacte amb el terra, així obtenim la normal per
unitat de superfície.

𝑑𝑁 =

𝑁𝑒𝑠𝑐
· 𝑑𝐴
𝐴𝑒𝑠𝑐

𝐴𝑒𝑠𝑐 = 𝜋 · (𝑅𝑒𝑠𝑐 𝑒𝑥𝑡 2 − 𝑅𝑒𝑠𝑐 𝑖𝑛𝑡 2 )

(Eq. 6.42)
(Eq. 6.43)
(Eq. 6.44)

𝑑𝐹𝑓 𝑒𝑠𝑐

𝑁𝑒𝑠𝑐
= 𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛 · 𝑑𝑁 = 𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛 ·
· 𝑑𝐴
𝐴𝑒𝑠𝑐

(Eq. 6.45)

𝑑Γ𝑓 𝑒𝑠𝑐

𝑁𝑒𝑠𝑐
= 𝑑𝐹𝑓 𝑒𝑠𝑐 · 𝑟 = 𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛 ·
· 𝑑𝐴 · 𝑟
𝐴𝑒𝑠𝑐

Substituint el diferencial d’àrea trobat anteriorment arribem a l’expressió següent, amb la que
podrem realitzar una integral entre el radi interior i l’exterior.

dΓ𝑓 𝑒𝑠𝑐 = 𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛 ·

Γ𝑓 𝑒𝑠𝑐

𝑁𝑒𝑠𝑐
· 𝑟 · 2𝜋𝑟 · 𝑑𝑟
𝐴𝑒𝑠𝑐

𝑁𝑒𝑠𝑐 𝑅𝑒𝑥𝑡 2
= 2𝜋 · 𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛 ·
∫ 𝑟 𝑑𝑟
𝐴𝑒𝑠𝑐 𝑅𝑖𝑛𝑡

(Eq. 6.46)
(Eq. 6.47)
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Apliquem la regla de Barrow per resoldre (Taula 16).

𝑅

Γ𝑓 𝑒𝑠𝑐

𝑁𝑒𝑠𝑐 𝑟 3 𝑒𝑥𝑡
= 2𝜋 · 𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛 ·
·[ ]
𝐴𝑒𝑠𝑐 3 𝑅

(Eq. 6.48)

𝑖𝑛𝑡

Γ𝑓 𝑒𝑠𝑐

2
𝑁𝑒𝑠𝑐
= · 𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛 ·
3
(𝑅𝑒𝑠𝑐 𝑒𝑥𝑡 2 − 𝑅𝑒𝑠𝑐 𝑖𝑛𝑡 2 )

(Eq. 6.49)

· [𝑅𝑒𝑥𝑡 3 − 𝑅𝑖𝑛𝑡 3 ]

Variables

Símbol

Unitats

Valor

Coeficient de fricció dinàmic de les
escombretes

𝜇𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛

−

0,4

Normal escombreta (x1)

𝑁𝑒𝑠𝑐

𝑁

73,58

Radi escombreta interior

𝑅𝑒𝑠𝑐 𝑖𝑛𝑡

𝑚

0,076

Radi escombreta exterior

𝑅𝑒𝑠𝑐 𝑒𝑥𝑡

𝑚

0,15

Radi interior escombreta

𝑅𝑖𝑛𝑡

𝑚

0,076

Radi exterior escombreta

𝑅𝑒𝑥𝑡

𝑚

0,15

𝛤𝑓 𝑒𝑠𝑐

𝑁·𝑚

3,44

Parell de la força de fricció d’una
escombreta

Taula 16. Càlcul del parell necessari en una escombreta.
El parell és un dels paràmetres necessaris per escollir el motor, però no l’únic. Un altre factor
d’interès és el de la velocitat angular, i en equipaments similars la velocitat de gir de les
escombretes està al voltant de les 180 revolucions per minut, així que prenem aquest valor
com a objectiu. Com que la majoria dels motors giren a unes velocitats molt més altes, caldrà
utilitzar un reductor de velocitat que a la vegada farà augmentar el parell. Les velocitats a les
que giren els motors estan al voltant de les 3000 revolucions per minut, així que podem fer un
càlcul senzill per saber quina relació de transmissió haurà de tenir el reductor
aproximadament.
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𝑖=

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 3000
=
= 16,67
𝜔𝑒𝑠𝑐
180

(Eq. 6.50)

Amb tot això ja tenim suficient informació per buscar els components més adients, començant
pel reductor ja que, depenent de la ràtio que tingui, caldrà més o menys parell al motor.
Una vegada escollit el reductor, calculem la potència necessària al motor (Taula 17).

Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =
Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙

Γ𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑖

(Eq. 6.51)
(Eq. 6.52)

Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
=
𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝜔𝑒𝑠𝑐 · 𝑖

(Eq. 6.53)

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = Γ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 · 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

(Eq. 6.54)

Variable

Símbol

Unitats

Valor

Relació de transmissió

𝑖

−

15

Parell necessari a l’escombreta

𝛤𝑓 𝑒𝑠𝑐

𝑁·𝑚

3,44

Parell ideal necessari al motor

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑁 · 𝑐𝑚

22,93

Rendiment de la transmissió

𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

−

0,95

Parell real necessari al motor

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑁 · 𝑐𝑚

24,14

Velocitat angular escombreta

𝜔𝑒𝑠𝑐

𝑚𝑖𝑛−1

180

Velocitat angular motor

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑚𝑖𝑛−1

2700

Potència necessària al motor

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑊

68,25

Taula 17. Càlcul de la potència necessària al motor.
Ja, finalment, es tenen les dades suficients per escollir el motor adient.

Pàg. 78

5.1.4.

Memòria

Bateries

Una vegada sabudes totes les potències de treball que faran falta per al funcionament del
vehicle, ja es disposa de la informació necessària per saber quines i quantes bateries es
requeriran.
El consum de cada element és pot calcular a partir dels valors de potència, de parell o inclús
amb la informació que deixa a disposició el fabricant. Així, les fórmules per saber les intensitats
són les següents, on les potències són les de treball (Taula 18).
𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 =

𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐 =

𝐼𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 =

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

(Eq. 6.55)

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐
𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐

(Eq. 6.56)

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎
𝑉𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎

(Eq. 6.57)

Variable

Símbol

Unitats

Valor

Potència motor roda motriu

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝑊

18,17

Voltatge motor roda motriu

𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝑉

24

Intensitat motor roda motriu

𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢

𝐴

0,757

Potència motor escombreta

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐

𝑊

68,25

Voltatge motor escombreta

𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐

𝑉

24

Intensitat motor escombreta

𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐

𝐴

2,844

Potència bomba d’aigua

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎

𝑊

350

Voltatge bomba d’aigua

𝑉𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎

𝑉

220

Intensitat bomba d’aigua

𝐼𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎

𝐴

1,590

Intensitat controlador

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐴

∅

Intensitat dispensador

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐴

∅

Taula 18. Càlcul de les intensitats dels diferents components.
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Finalment, la intensitat total que sortirà de les bateries és la suma dels resultats anteriors tenint
en compte que hi ha 2 motors per a les rodes i 2 més per a les escombretes (Taula 19). El
consums del controlador i del dispensador es negligiran donat que són molt més baixos que
els dels motors.

𝐼𝑡𝑜𝑡 = 2 · 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 + 2 · 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐 + 𝐼𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎
∅

∅

(Eq. 6.58)

+⏞
𝐼𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 + ⏞
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟

Variable

Símbol

Unitats

Valor

Intensitat total

𝐼𝑡𝑜𝑡

𝐴

8,792

Taula 19. Intensitat total de les bateries.
Es desitja que el vehicle tingui una autonomia d’almenys 4 hores. Així sabem la capacitat total
que han de tenir les bateries. Al ser bateries de Plom-Liti, s’aplicarà un factor corrector de 0,8
ja que aquestes no es poden descarregar per sota del 80% de la seva capacitat total.

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 [𝐴 · ℎ] = 𝐼𝑡𝑜𝑡 · 𝑡𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 35,168 ≈ 35
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 [𝐴 · ℎ] =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡
= 43,75
0,8

(Eq. 6.59)
(Eq. 6.60)

Ens interessa que les bateries tinguin una diferència de potencial de 24 V, perquè la majoria
dels components treballen a una tensió nominal com aquesta.

5.1.5.

Resum

Per resumir la secció de càlculs, a continuació s’ofereix una taula amb les dades tècniques
que han de tenir els components principals del prototip a dissenyar (Taula 20).
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Element

Roda motriu (x1)

Característica

Unitat

Valor

Radi

𝑚

0,08

Relació de transmissió

−

32

Càrrega normal

𝑁

441,45

Parell nominal d’entrada

𝑁 · 𝑐𝑚

19,31

Parell nominal de sortida

𝑁·𝑚

6,18

Velocitat angular nominal
d’entrada

𝑚𝑖𝑛−1

763,84

Parell nominal

𝑁 · 𝑐𝑚

22,72

Potència nominal

𝑊

18,17

Radi

𝑚

0,05

Càrrega normal

𝑁

294,3

Radi interior

0,076

0,076

Radi exterior

𝑚

0,15

Parell nominal

𝑁 · 𝑐𝑚

24,14

Potència nominal

𝑊

68,25

Velocitat angular nominal

𝑚𝑖𝑛−1

2700

Relació de transmissió

−

15

Rendiment de la transmissió

−

0,95

𝑚𝑖𝑛−1

2700

Potència nominal

𝑊

2000

Potència

𝑊

≈ 350

Tensió d’alimentació

𝑉

220

Motor roda motriu (x1)

Roda lliure

Escombreta (x1)

Motor escombreta (x1)

Reductor

Velocitat angular nominal
d’entrada

Motor d’aspiració
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Voltatge total

𝑉

24

Capacitat corregida

𝐴·ℎ

43,75

Bateries

Taula 20. Resum dels resultats obtinguts.
Cal destacar que molts dels valors s’han obtingut amb un mètode de prova-error sabent de
les característiques de models existents, ja que l’oferta no és il·limitada i no sempre és fàcil
trobar components que s’ajustin a les teves necessitats.

5.2. Selecció de components
5.2.1.

Xassís

L’estructura, que farà de base i a la vegada actuarà com a unió de quasi tots els altres
components, estarà formada a partir de barres tubulars d’alumini amb secció rectangular. El
fabricant, en aquest cas “Alu-Stock”, ofereix una àmplia gamma de productes amb una gran
quantitat de perfils a disposició. Els dos perfils escollits són els següents, i a la taula es mostren
les quantitats necessàries (Taula 21). [25]

Il·lustració 51. Diagrama de la secció de les barres.
Font: Veure bibliografia [25]

𝒃 𝒙 𝒉 [𝒎𝒎]

𝒆 [𝒎𝒎]

𝑷𝒆𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕𝒂𝒕 [𝒎]

30 𝑥 20

2

0,522

3,247

20 𝑥 20

2

0,408

2,4795

Taula 21. Valors de la secció i quantitat.
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5.2.2.
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Rodes motrius

El model escollit és el “NG 500-32” de l’empresa FramoMorat. [26] Com a característiques
rellevants tenim.
•

Té un radi de 80 mm i pot suportar una càrrega màxima de 500 kg.

•

Té una relació de transmissió de 32, amb dues fases en l’engranatge planetari.

•

El parell nominal d’entrada és de 77 N·cm i el de sortida de 21 N·m.

•

La velocitat angular nominal d’entrada és de 3000 min-1 i la de sortida de 93,8 min-1.

Il·lustració 52. Roda "NG 500-32" de l'empresa FramoMorat.
Font: Veure bibliografia [26]

5.2.3.

Motors per a les rodes

El moviment del vehicle el subministraran els dos motors de les rodes motrius. Cal fer èmfasi
en el fet dels dos motors, que permetrà que les dues rodes puguin moure’s a diferents
velocitats de forma independent, i així poder girar el vehicle fent-ne moure una més ràpida
que l’altra. Els motors utilitzaran la tecnologia amb escombretes, en anglès “brushed”, que
encara que tinguin pitjors prestacions que els de sense escombretes, o “brushless”, són molt
més econòmics i per a la funció que han de fer són més que suficients.
L’empresa de la qual s’han obtingut els models és Dunkermotoren, i el producte, el “GR
63X55, 24V”. [27] Té les següents característiques:
•

Parell nominal de 27 N·cm.

•

Potència nominal de 94,7 W.

•

Velocitat angular nominal de 3350 min-1.

El diàmetre de l’eix del rotor no coincideix amb el diàmetre d’entrada de la roda motriu, motiu
pel qual s’haurà d’afegir una peça per completar la transmissió.
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Il·lustració 53. Motor GR 63X55, 24 V.
Font: Veure bibliografia [27]

5.2.4.

Roda Lliure

La roda lliure no aporta capacitat de moviment, però és necessària per donar estabilitat al
vehicle i alleugerir la càrrega normal d’altres elements més delicats, com les escombretes o
el raspall. Tampoc necessita manteniment, al ser massissa, ni l’ajuda d’un controlador perquè
disposa de 2 graus de llibertat, una rotació axial i una segona transversal.
L’empresa Tente en fabrica de tots els tipus, d’entre dels quals el model “Alpha,
3470PIO100P62” s’adapta correctament a les prestacions del projecte. [28]
•

Diàmetre de 100 mm.

•

Capacitat de càrrega de 75 kg.

Il·lustració 54. Roda lliure "Alpha 3470PIO100P62".
Font: Veure bibliografia [28]

5.2.5.

Escombretes

Les escombretes van a la part frontal del vehicle i van fregant el terra a la vegada que giren
accionats per dos motors, un per a cada una. La seva funció, més enllà de netejar el propi sòl,
és la de recollir tota mena de brutícies canalitzant-les cap a l’interior, i així facilitant-ne la seva
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aspiració.
Els productes definitius, per part de Malish, són els “813012 12” MAL-GRIT SCRUB”. [29]
Tenen la peculiaritat de que en el centre no hi ha pèls, d’aquesta manera es redueix el
fregament en zones de no tanta importància. Algunes de les característiques són:
•

Diàmetre interior de 15,24.

•

Diàmetre exterior de 30,48 cm.

•

Per a superfícies dures amb una gran amplada de frec.

Il·lustració 55. Escombreta "813012 12' MAL-GRIT SCRUB" de la marca Malish.
Font: Veure bibliografia [29]

5.2.6.

Motors per a les escombretes

Després d’haver fet els càlculs pertinents, s’ha arribat a la conclusió que els motors adequats
per accionar les escombretes són els mateixos que els utilitzats per a les rodes motrius. Així
de la mateixa empresa, Dunkermotoren, tenim el model “GR 63X55, 24V”. (veure 5.2.3)
Aquesta vegada caldrà afegir un reductor, ja que no hi ha cap transmissió incorporada amb
les escombretes que en baixi les revolucions.

5.2.7.

Reductors

Per reduir la velocitat angular de les escombretes és necessària la incorporació d’una
transmissió reductora i així, de pas, també s’augmenta la força de fregament amb el terra.
Així, s’ha escollit el model “PGL 40 LB, 15:1” dels mateixos fabricants dels motors triats
anteriorment. [30] Les especificacions que presenta i que fa que s’ajusti adequadament en el
projecte són les següents:
•

Relació de transmissió 15:1, amb dues fases.
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•

Eficiència del 95%.

•

Parell nominal de sortida de 7 N·m.

Il·lustració 56. Reductors PLG 40 LB, 15:1.
Font: Veure bibliografia [30]

5.2.8.

Rodaments

Les escombretes estaran agafades per la unió entre les pròpies escombretes i el reductor,
així el conjunt frontal és més robust, característica necessària ja que el moviment de rotació
produeix vibracions. Per fer-ho, s’utilitzarà un rodament on la part fixa s’agafarà al xassís
mitjançant unes xapes metàl·liques adequades.
El model de coixinet escollit és el “PRT-02-20-AL” de l’empresa Igus. [31] Es tracta d’un plat
giratori amb l’anella exterior feta d’alumini i amb unes prestacions suficients per la funció a
realitzar.

Il·lustració 57. Coixinet "PRT-02-20-AL" de l'empresa IGUS.
Font: Veure bibliografia [31]
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Bomba d’aigua

L’aigua present en el terra serà succionada per una bomba d’aspiració amb una potència
suficient com per aixecar-ne les partícules d’aigua. Al no ser un circuit totalment tancat es
requerirà de més potència, ja que està en contacte amb l’ambient. El model de motor
d’aspiració universal “PY-29” del fabricant de siwetg, presenta les següents característiques.
[32]
•

Potència nominal de 2000 W.

•

Alimentació de 220 V.

Pel que fa als valors d’aquest motor, cal especificar que la potència nominal no és la potència
de treball que tindrà dins del vehicle. Altres models existents de fregadora de sòl funcionen
amb un motor d’aspiració a una potència de 450 W. En el nostre cas, cal adaptar aquesta
potència a les prestacions de l’objecte que s’està dissenyant, i s’espera que ho faci a una
potència d’entre 300 i 400 W aproximadament.
Per últim, al funcionar a una tensió més alta que la de les bateries, caldrà afegir un convertidor.

Il·lustració 58. Motor d'aspiració "PY-29" del fabricant siwetg.
Font: Veure bibliografia [32]

5.2.10. Inversor de tensió
Com bé s’acaba de comentar, degut a que la bomba d’aspiració treballa a una tensió
d’alimentació de 220 V i les bateries en canvi subministren un corrent a 24V, cal adaptar
aquest corrent que anirà a parar a la bomba. Tot i que la bomba treballarà a una potència
nominal d’entre 300 i 400 W, convé que l’inversor admeti una potència més elevada per evitar
sobreescalfaments en situacions de sobrecàrrega.
El model escollit és el TR12322B1200, del fabricant EDECOA. Aquest inversor, modifica la
tensió d’entrada a una ona sinusoidal modificada, per tal d’alimentar un equip que treballi a
corrent altern. Pot treballar a una potència nominal de 1200 W i a una màxima de 2500 W, per
tant serà més que suficient per al propòsit desitjat.
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Il·lustració 59. Inversor TR12322B1200 del fabricant EDECOA.
Font:https://www.amazon.es/dp/B07TFSFZXL/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=7l
ZKnCKYzsl_4XauP_8bag&hsa_cr_id=3139382430302&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=88798ede_200e_4f3
1_b2fe_78c62204d325&pd_rd_w=azSed&pd_rd_wg=4ZIf6&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_1_title
&th=1

5.2.11. Filtre HEPA
Hi ha una multitud de fabricants que tenen a disposició filtres com a recanvis d’alguns dels
seus productes. El model de filtre que s’ha escollit per al disseny del prototip és el del fabricant
KEEPOW, que ofereix recanvis per a aspiradores domèstiques.

Il·lustració 60. Filtre HEPA del fabricant KEEPOW.
Font: https://www.amazon.es/dp/B07P2XQTJ2/

5.2.12. Dispensador d’aigua
El circuit d’aigua del vehicle consisteix en que, per la part frontal, surt aigua del dipòsit per
després ser recollida per la bomba. La peça que impulsa l’aigua des del tanc d’aigua neta fins
a l’exterior és el dispensador, del qual se n’ha agafat un com els que s’utilitzen en els cotxes
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per netejar el parabrises. El de marca “Hella”, que funciona a 24 V, ja que estan preparats per
a furgonetes i camions, serà més que suficient per realitzar la funció desitjada. Altres
característiques d’interès són les següents:
•

Cabal de 60 l/h.

•

Pressió de 2 bar.

Il·lustració 61. Dispensador d'aigua de la marca Hella.
Font:https://www.autodoc.es/hella/950853?gshp=1&gclid=Cj0KCQiA_OeBBhDiARIsADyBcE76b5A8
VzmtLDGKaBzd0_U22aNULvix3_VBte76ZV8kks2rLbFzjjoaAqEEEALw_wcB

5.2.13. Bateria
Gràcies a les bateries, el vehicle rep l’energia necessària per funcionar. Segons els càlculs, el
sistema necessita 43,75 Ah per fer-ho durant almenys 4 h. Un altre factor a tenir en compte
és la del voltatge, que convindria que fos de 24 V ja que la majoria dels components treballen
a aquesta tensió.
Així la bateria escollida és la “TSWB-LYP40AHA” de Winston Battery, que té les següents
característiques. [33]
•

Tensió de descàrrega de 3,2 volts.

•

Corrent de 40 Ah.

Il·lustració 62. Gràfics de descàrrega en funció de la temperatura.
Font: Veure bibliografia [33]
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En el gràfic de l’esquerra es mostren els diferents voltatges de descàrrega per a diferents
temperatures. Evidentment, l’objecte d’estudi treballarà a condicions normals, per tant ens
podem centrar en la línia vermella, que és la referent als 25°C de temperatura. La corba va
des dels 3,4 V fins als 3 V aproximadament. Així es pot aproximar-ho a un valor constant de
3,2 V.
La tensió de 3,2 V, naturalment no és suficient per alimentar els motors que funcionen a 24 V.
És per això que s’utilitzaran múltiples bateries posant-les en sèrie per augmentar la diferència
de potencial.

𝑛° 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 =

𝑉𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖 24
=
= 7,5 ≅ 8
𝑉1 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 3,2

(Eq. 6.61)

Finalment, és adient agafar-ne 8 ja que arrodonint a la baixa es corre el perill de fer curt.

Il·lustració 63. Bateria WB-LYP40AHA, de Winston Batteries.
Font: Veure bibliografia [33]

5.3. Disseny detallat de les peces
Per veure de forma detallada el disseny 3D realitzat sense perdre detalls es procedirà com
s’ha fet en l’apartat (4), és a dir, es veuran en primer lloc unes vistes generals i a continuació
s’entrarà en detall en els subsistemes.
Abans que res, comentar que no s’han inclòs els cargols amb les respectives femelles.
Ara sí, a continuació es mostra l’aspecte final que té la fregadora (Il·lustració 64) juntament
amb la vista des d’una altra perspectiva (Il·lustració 65).
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Il·lustració 64. Aspecte final del disseny de la fregadora.
Font: Elaboració pròpia.

Il·lustració 65. Vista de perfil de la fregadora.
Font: Elaboració pròpia.
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Aquest és l’aspecte que té sense els dipòsits, sense la tapa frontal i sense la tapa de les
escombretes (Il·lustració 66). Convé fixar-se en la posició dels subsistemes que més o
menys ha seguit l’esquema plantejat en l’apartat (4). Les escombretes situades al davant, el
sistema de tracció evidentment prop del terra i centrat en la màquina, el raspall arreplegant
l’aigua pel darrere i el motor d’aspiració pujant-la fins al dipòsit d’aigua bruta. Aquest dipòsit
es mostra amb un color vermell més claret. I per últim, també comentar que tot el sistema
elèctric s’ha agrupat i s’ha col·locat en l’interior de tot el conjunt en la part frontal. Una de les
opcions era que anessin dins del dipòsit d’aigua neta, en un compartiment diferent, però això
generava problemes en la fabricació dels dipòsits ja que aleshores no podrien ser totalment
buits.

Il·lustració 66. Aspecte de l'interior de la fregadora.
Font: Elaboració pròpia.
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Sistema de tracció

El sistema de tracció va situat arran de terra, aproximadament a la part central per així aprofitar
part de la normal del sistema i generar més tracció amb el sòl (Il·lustració 67). S’han afegit
dos motors, un per a cada roda, ja que així hi ha la possibilitat de controlar-los
independentment, sense la necessitat d’instal·lar-hi un complex tren d’engranatges. Més al
darrere també identifiquem la roda lliure, que té la funció de donar suport i estabilitat a tot el
bloc.

Il·lustració 67. Sistema de tracció.
Font: Elaboració pròpia.

En la següent imatge es mostra una vista desplegada amb tots els components que integren
aquest sistema (Il·lustració 68). Cal remarcar una peça petita d’un color daurat que té la
funció d’encaixar l’eix del rotor del motor amb l’eix d’entrada de la roda.

Il·lustració 68. Desplegament del sistema de tracció.
Font: Elaboració pròpia.
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Tant les rodes com els motors queden subjectats a l’estructura del sistema, de forma
separada, mitjançant unes xapes metàl·liques. Les xapes que subjecten les rodes tenen un
gruix de 5 mm, mentre que les que agafen els motors tenen un gruix de 2 mm. Aquestes
últimes tenen algun tall en la seva superfície per donar una mica d’aire als motors (Il·lustració
69).

Il·lustració 69. Subjecció del sistema de tracció.
Font: Elaboració pròpia.

5.3.2.

Xassís

El xassís està format pels dos dipòsits, per una tapa que fa de porta del dipòsit d’aigua neta i
per una estructura formada per barres tubulars que, a la vegada, fan de suport de la resta
d’elements.
Els dos dipòsits tenen una superfície addicional per sota que s’adapta a la perfecció a
l’estructura i que permet fixar-los de forma segura mitjançant uns forats per a cargols, sense
comprometre l’aigua de l’interior. La tapa frontal deixa un petit espai al davant per a la
col·locació de les escombretes, a la vegada que serveix de carenat. En l’interior de la tapa hi
queden les bateries resguardades amb el sistema de control (Il·lustració 70).
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Il·lustració 70. Vista seccionada del xassís.
Font: Elaboració pròpia.

La següent imatge mostra un desplegament dels elements que formen el xassís (Il·lustració
71).

Il·lustració 71. Desplegament del xassís.
Font: Elaboració pròpia.
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Sistema de les escombretes

Les escombretes van situades al davant de tot ja que han de fregar la superfície per la qual
passen, tot reconduint la brutícia que arrepleguen cap a l’interior. Tota la transmissió, tant els
motors com els reductors, estan disposats de forma vertical i cada escombreta disposa del
seu propi grup motor-reductor per la complexitat que presentava l’opció de bifurcar el
moviment. A continuació es mostra una vista general del sistema en la que s’aprecia una tapa
d’un color fosc (Il·lustració 72). Aquesta tapa, que no toca el terra, a part d’amagar les
escombretes serveix per retenir les partícules que puguin sortir disparades d’elles concentrant
tot el que s’arreplega en el seu interior.

Il·lustració 72. Sistema de les escombretes.
Font: Elaboració pròpia.

La figura de sota només mostra l’ala dreta de tot el conjunt i pretén observar la subjecció que
té amb l’estructura (Il·lustració 73). És interessant veure la implementació d’un coixinet en
forma de disc per fer el bloc més robust, gràcies a una barra transversal en la part inferior per
mitjà de dues xapes metàl·liques que s’agafen en la part fixa del rodament.
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Il·lustració 73. Subjecció de les escombretes amb l'estructura.
Font: Elaboració pròpia.

Aquí es mostra el desplegament dels elements que formen el sistema (Il·lustració 74). De
nou, comentar l’addició d’una petita peça d’un color daurat per adaptar els eixos del motor i
del reductor.
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Il·lustració 74. Desplegament del sistema de les escombretes.
Font: Elaboració pròpia.
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Sistema d’ejecció d’aigua

La barra transversal que subjectava les escombretes pels coixinets també conté el sistema
que fa sortir l’aigua del dipòsit inferior. Té l’avantatge que està situat a prop del terra i de les
escombretes, ideal per a una disposició el més senzilla possible. Com s’observa (Il·lustració
75), un conducte arriba al dispensador d’aigua i d’aquest se’n va a l’aspersor, de color blau.
L’aspersor, que té forma de T, condueix l’aigua fins al davant de les escombretes.

Il·lustració 75. Sistema d'ejecció d'aigua.
Font: Elaboració pròpia.

Aquest aspersor queda poc delimitat i la seva llargària pot fer que acabi flectant. Per això
s’agafa a la tapa frontal a través de dues petites xapes (Il·lustració 76).

Il·lustració 76. Subjecció de l'aspersor.
Font: Elaboració pròpia.
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El conducte que va a parar al dispensador té l’origen en el dipòsit d’aigua neta (Il·lustració
77). Just en l’entrada d’aquest conducte s’hi ha instal·lat un petit filtre, per evitar que el
dispensador es pugui malmetre en cas que hi entri alguna partícula de mida considerable.

Il·lustració 77. Conducte que va des del dipòsit al dispensador.
Font: Elaboració pròpia.

5.3.5.

Sistema de recuperació d’aigua

L’aigua que s’ha ejectat en la part frontal és acumulada pel raspall en la zona posterior, i
seguidament l’aigua és succionada cap amunt fins al dipòsit d’aigua bruta, on passa per un
filtre HEPA abans de reposar-hi (Il·lustració 78).

Il·lustració 78. Sistema de recuperació d'aigua.
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Font: Elaboració pròpia.

Vegis la subjecció del raspall amb l’estructura per mitjà de dues xapes allargades (Il·lustració
79).

Il·lustració 79. Subjecció del raspall.
Font: Elaboració pròpia.

La recol·lecció de l’aigua es fa a través d’una canonada que puja fins a dalt. En l’entrada
d’aquesta canonada hi ha una boca amb la secció reduïda per fer més notable la diferència
de pressions (Il·lustració 80).

Il·lustració 80. Boca de la canonada de recuperació d'aigua.
Font: Elaboració pròpia.
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Per últim, es mostra el desplegament del conjunt motor d’aspiració-filtre (Il·lustració 81).
Aquests dos blocs estan aguantats per una gran xapa disposada transversalment en l’interior
del dipòsit superior.

Il·lustració 81. Desplegament del grup del motor d'aspiració i del filtre.
Font: Elaboració pròpia.

5.3.6.

Sistema elèctric

Per anar acabant, en l’interior de la tapa hi ha les bateries juntament amb tot el grup del
controlador (Il·lustració 82). Cal recordar que el grup del controlador no s’ha dissenyat
específicament i, per això, s’ha representat com una caixa verda on a dins hi ha l’espai
suficient per a que hi càpiga tot.

Il·lustració 82. Sistema elèctric.
Font: Elaboració pròpia.
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En el desplegament que es veu a continuació es pot observar com les vuit bateries estan
agrupades en una caixa, que s’aguanta per una gran xapa que fa de base i que s’agafa a
l’estructura (Il·lustració 83). Aquesta caixa manté la posició gràcies a unes guies en aquesta
base que permeten enretirar la caixa.

Il·lustració 83. Desplegament del sistema elèctric.
Font: Elaboració pròpia.
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6. Impacte ambiental
La fregadora de sòls dissenyada conté una gran quantitat de materials que cal tractar de
manera adequada al final de la seva vida útil, ja que en cas contrari suposen un impacte
considerable en el planeta. Evidentment, alguns materials es porten pitjor amb el medi ambient
que d’altres, però això no es motiu per deixar aquests altres de banda.
En ordre d’importància, les bateries són les que poden causar més problemes. Recordem que
les bateries que s’han escollit són les d’ió de liti. Hi ha una gran quantitat de raons per les
quals és molt important reciclar aquestes bateries. En primer lloc, per l’impacte que poden
generar compostos tòxics que hi són presents com el plom o l’àcid sulfúric. A més, altres
materials com el cobalt, el fòsfor o el grafit natural tenen un gran valor econòmic, en gran
mesura per l’escassetat que presenten en el medi natural. D’aquesta manera també es pot
promoure la producció sostenible i circular, és a dir, amb els residus de les bateries se’n poden
fabricar de noves quasi en la seva totalitat. [34]
El segon material que caldrà tenir més en compte és l’alumini. Altra vegada, és molt important
reciclar-lo ja que lluny dels comerços d’on el podem aconseguir, ja sigui alumini pur o un
producte que en contingui, l’obtenció d’aquest material genera un gran impacte. Com bé se
sap, el mineral que conté l’alumini és la bauxita, que s’extreu a cel obert, majoritàriament en
cinc països7. La seva extracció produeix una pols vermella que pot provocar malalties
respiratòries a part de contaminar i introduir metalls pesants, juntament amb fang, que va a
parar a les poblacions properes a les mines. A més, la seva producció allibera gasos
contaminants com el diòxid de sofre (pluja àcida) o la fluoramina (gas irritant). Per si no fos
prou, per processar la bauxita calen enormes quantitats d’aigua i d’energia, en gran part pel
seu refinat conegut amb el nom de procés de Bayer, per obtenir una matèria intermèdia amb
el nom d’alúmina. Queda clar doncs que el que és costós és l’extracció. De fet, en el reciclatge
de l’alumini, com que no s’ha de refinar la bauxita, només s’utilitza un 5% de l’energia de la
que es necessita per aconseguir-la de la natura. El seu reciclatge, com en la majoria dels
element metàl·lics, consisteix en fondre’l recuperant així les seves característiques en la seva
totalitat. [35]
Amb la resta de materials metàl·lics, sense ser un cas extrem com el de l’alumini, també se’n
treuen molts beneficis de reciclar-los ja que recuperen el 100% de les seves propietats
mecàniques. Aquests altres materials són elements com el coure (molt present en els motors)
o el ferro.

7

Aquests països són: Austràlia, la Xina, Brasil, Guinea-Conakry i l’Índia.
Font: https://www.nsenergybusiness.com/news/profiling-the-top-five-bauxite-producing-countries-inthe-world/
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Per últim no podem menystenir els plàstics dels que està fet l’objecte dissenyat. La tècnica de
conformat que s’ha comentat en l’apartat (4.3.2) es pot aplicar per a la majoria de termoplàstic
i per a alguns termoestables. Clarament, per l’impacte mediambiental és més ecològic utilitzar
termoplàstics ja que aquests estan formats per hidrocarburs i les cadenes del polímer són de
tipus lineal o ramificat. Això fa que, al ser escalfat, es torni viscós per convertir-se en líquid
finalment i, per contra, al ser refredat es solidifica obtenint les propietats mecàniques de nou.
De totes formes, es pot fer un cop d’ull a la normativa europea que s’encarrega d’aquest
assumpte. Per a tal fi, podeu revisar l’apartat (2.5) de l’estudi de l’art. Com en la majoria de
casos, el BOE adapta la normativa europea per al cas d’Espanya, i aquesta és l’Ordre
MAM/304/2002. En tots dos casos hi ha l’enllaç per poder descarregar l’arxiu sencer. [36]
En general, reciclar és sinònim d’estalviar matèries primeres i, en conseqüència, malbaratar
menys energia, de passada que preservem el medi natural i contaminem menys l’atmosfera
del nostre planeta. Això no només aporta beneficis en la nostra salut, sinó que també impulsa
l’economia potenciant el sector que es dedica a la gestió de residus. Però, per a que això sigui
possible, cal que la ciutadania sigui responsable i aporti el seu granet de sorra dia a dia amb
una gestió sostenible de la brossa que generem.
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7. Planificació
Per a la realització d’aquest projecte, s’ha seguit en tot moment una planificació inicial de les
tasques a fer a cada moment, indicant així les diferents activitats amb la seva data d’inici i la
de finalització, les quals es mostren en la taula següent (Taula 22).

Activitats

Data d’inici

Data de finalització

Planificació del projecte

10/10/2020

12/10/2020

Definició del projecte

12/10/2020

15/10/2020

Autoaprenentatge sobre l’objecte

11/10/2020

-

Recopilació bibliogràfica

08/10/2020

-

Estudi de mercat

13/10/2020

27/10/2020

Estudi tecnològic

27/10/2020

10/11/2020

Disseny conceptual

10/11/2020

04/12/2020

Anàlisi d’alternatives + selecció

04/12/2020

26/12/2020

Realització dels càlculs

26/12/2020

25/01/2021

Selecció de complements

10/01/2021

30/01/2021

Disseny del model 3D

20/01/2021

11/03/2021

Resultats i conclusions

10/03/2021

30/03/2021

Impacte mediambiental i pressupost

22/03/2021

29/03/2021

Memòria

10/03/2021

30/03/2021

Taula 22. Període de treball en les diferents activitats del projecte.
Per facilitar la visualització de les tasques d’acord amb el temps de cadascuna, s’ha
representat la planificació amb un Diagrama de Gantt (Il·lustració 84). Com és lògic, algunes
activitats depenen de les anteriors i és per això que està marcat en un color verd fosc el que
formaria part del camí crític. Altres tasques que no requereixen cap treball previ estan
marcades en un color verd clar, i en general són feines que necessiten un seguiment constant
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durant el projecte.
Per últim es pot veure com s’ha realitzat la part tècnica del treball, començant pels càlculs i, a
poc que ja es tenia la informació suficient, es treballava paral·lelament amb la selecció de
components, i el mateix amb el disseny assistit per ordinador.
10/10/2020

09/11/2020

09/12/2020

08/01/2021

07/02/2021

09/03/2021

Planificació del projecte
Definició del projecte
Autoaprenentatge sobre l’objecte
Recopilació bibliogràfica
Estudi de mercat
Estudi tecnològic
Disseny conceptual
Anàlisi d’alternatives + selecció
Realització dels càlculs
Selecció de complements
Disseny del model 3D
Resultats i conclusions
Impacte mediambiental i pressupost
Memòria

Il·lustració 84. Diagrama de Gantt sobre la planificació del projecte.

08/04/2021
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8. Pressupost
Prèviament a la finalització del treball, es realitza un estudi del cost total del projecte. En aquest
pressupost es tindran en compte els costos dels components, del programari i dels honoraris,
en concepte d’hores treballades per l’estudiant. També s’inclouran les llicencies que donen
accés als softwares utilitzats.

8.1. Cost dels components
Aquí s’hauria d’exposar el preu de tots els materials i components utilitzats. Per una banda,
els components que van per unitats i, en segon lloc, els materials que adopten una quantitat
variable.
Malauradament, aquest apartat pot ser laboriós i de ben segur que no serà realista ja que de
molts dels elements que estan continguts en el model se’n desconeix el preu. Per exemple,
no hi ha forma de saber el que costa el conformat d’una peça per rotomoldeig, ni tampoc el
preu de soldar les barres metàl·liques per a l’estructura. A aquests casos, se’ls hauria d’afegir
un cost extra pel mecanitzat posterior que rebrien, i tot això sense comptar altres costos, com
podrien ser el de personal o el de distribució, que hi ha pel mig.
Atesa la dificultat esmentada, es procedirà amb el pressupost sense tenir en compte aquesta
part.

8.2. Cost del programari
Els programes utilitzats durant el treball bàsicament són el SolidWorks versió estudiant i el
Microsoft Office. Com que l’accés d’aquests programes estan basats en subscripcions, s’ha
tingut en compte l’oferta més barata (Taula 23).

Programa

Subscripció anual

SolidWorks estudiant

99 €

Microsoft Office

25 €

Cost total

124 €

Taula 23. Cost de les llicències dels programes utilitzats.
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8.3. Costos honoraris
En aquest subapartat es tindran en compte els costos d’enginyeria (Taula 24), tant els
d’Investigació com els de Desenvolupament (I + D).

Concepte

Quantitat [h]

Preu per hora

Preu total

Recerca

40

20

800 €

Estudi de l’art

35

20

700 €

Disseny elèctric i
electrònic

10

30

300 €

Disseny mecànic

110

50

5500 €

Disseny del CAD

150

45

6750 €

Memòria

40

30

1200 €

Total

385

-

15250 €

Taula 24. Costos honoraris del projecte.

8.4. Pressupost global
Finalment es sumaran els pressupostos anteriors per definir el pressupost total del projecte
(Taula 25). Ja s’ha comentat, però, que aquest cost total no és del tot realista ja que no hi ha
forma de saber el valor de la majoria dels components que hi apareixen. De fet, estalviar-se
aquesta part del pressupost pot semblar enganyós perquè hi té un pes significatiu. Per tant,
s’ha d’entendre el pressupost últim com un valor orientatiu i que el pressupost real es podria
enfilar perfectament cap al doble del preu que marca.

Concepte

Preu

Programari

124 €

Honoraris

15250 €

Cost total del projecte

15374 €

Taula 25. Pressupost global del projecte.
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Conclusions
Quan a les expectatives generades a l’inici del TFG, comentar que s’han vist acomplertes ja
que he assolit els objectius que m’havia fixat. Per una banda, he fet un estudi acurat de les
màquines fregadores industrials, de les característiques mecàniques i de la seva viabilitat
econòmica i ambiental. I per una altra, he fet els càlculs adients per tal de conceptualitzar i
dissenyar un prototipus complex de fregadora industrial amb precisió.
Sobre la metodologia i les línies de treball seguides, la tasca s’ha desenvolupat en tres eixos.
Primerament, l’estudi de mercat i tecnològic, fonamentalment mecànic, amb l’objectiu
d’informar-me en profunditat del funcionament de les fregadores de neteja industrials. Aquest
estudi va requerir la inversió de molt temps i dedicació pel desconeixement d’aquest tipus de
maquinària, però també ha suposat un aprenentatge que completa àmpliament els
coneixements adquirits sobre la dinàmica d’un vehicle.
En segon lloc, el disseny conceptual, per al qual he treballat paral·lelament en els càlculs dels
components: els cinc motors de desplaçament, neteja i aspiració, les rodes, les escombretes
i les bateries. He valorat les diferents alternatives de components del mercat per tal d’escollir
les més adequades per a l’estructura del model, segons els càlculs realitzats i, també, tenint
en compte la reducció de l’impacte mediambiental.
I per finalitzar, el disseny específic elaborat en 3D amb el Solidworks. El model, realitzat a
partir de la selecció de components del disseny conceptual, permet observar la distribució dels
diferents components i com estan fixats. Aquest disseny, que és pròpiament el projecte
d’enginyeria, ha estat contínuament reelaborat a mesura que modificava elements del
sistema, ja que es veien alterats altres mecanismes realitzats prèviament. Aquesta
complexitat m’ha suposat un avenç en la utilització del Solidworks, a més del fet de crear un
ensamblatge tan complet, ja que fins ara solament hi havia treballat peces.
Pel que fa a les especificacions s’han vist acomplertes la majoria, exceptuant aquelles en les
que faria falta l’avaluació d’un prototipus real, com per exemple les velocitats de treball, la
superfície que és capaç d’abastar i l’autonomia. Encara així, s’espera que el biaix sigui més
aviat petit ja que els càlculs s’han realitzat en base a alguns d’aquests valors.
El desenvolupament de maquinàries del tipus és rellevant perquè respon a la necessitat del
mercat d’equips molt eficaços per a sectors com el sanitari/residències de persones grans, el
de la indústria alimentària i el de l’hostaleria i la restauració. La situació actual de la pandèmia
exigeix garantir, no solament la neteja, sinó també una òptima desinfecció de les superfícies.
El fet de ser un treball de fi de grau que he dut a terme individualment ha suposat la limitació
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pel que fa al desenvolupament de la part elèctrica i electrònica del disseny que podria ser
objecte d’un estudi posterior. En qualsevol cas, he plantejat un tipus de circuit conceptual
adient al producte industrial i la seva integració en el disseny que presento.
Com a resultat d’aquest estudi, un dels aprenentatges més importants és el fet d’haver aplicat
coneixements adquirits al llarg del grau. És a dir, el repte de seleccionar una màquina industrial
real ja existent, seguir un procés d’observació, estudi i raonament, i fer el disseny d’un
producte semblant que podria arribar a ser un prototipus desenvolupat.
En aquest procés vull remarcar el pes significatiu que ha tingut la resolució dels problemes
que han anat sorgint, ja que també s’aprèn dels errors comesos i el disseny final presentat és
el resultat de successives reelaboracions de càlculs i mesures.
Tots aquests aprenentatges de ben segur que seran la base per a aprenentatges posteriors
durant el màster i, sobretot, a la meva futura vida laboral.
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No voldria acabar la memòria sense agrair al director del projecte, el professor Emilio Angulo,
la dedicació i tot el seguiment durant aquests mesos. M’ha estat de gran utilitat la seva guia
per avançar en el projecte, així com les recomanacions que ha dut a terme, indispensables
per a la correcta realització del Treball de Fi de Grau. Aquest acompanyament m’ha ajudat a
consolidar molts aprenentatges.
També voldria agrair a la meva família tot el suport que he rebut durant el transcurs del grau i
del projecte final.
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