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Abstract 

En aquest projecte de fi de grau s’estudiarà el disseny d’un prototip per realitzar assajos de 

tracció de membranes obtingudes mitjançant el mètode d’electrospinning. Aquest prototip de 

mida reduïda s’ha d’utilitzar en una sala blanca de classe ISO 7 en condicions de protecció 

contra agents biològics, ja que estan dopades amb medicaments citotòxics. 

Actualment existeixen diversos tipus de dinamòmetres en el mercat, tot i això cap d’ells 

compleix amb les especificacions necessàries per poder operar dins d’una sala blanca, ja que 

presenten zones on es poden acumular residus citotòxics i els materials utilitzats no són 

compatibles amb els detergents utilitzats per netejar els aparells i solen ser de gran mida.  

Aquest estudi consta de l’anàlisi del problema, el disseny lògic d’una solució en el que s’inclou 

l’explicació dels components a utilitzar, el disseny mecànic teòric del prototip i l'electrònica 

d’aquest. Un altre punt del projecte és el disseny d’una solució física per al prototip, per això 

caldrà aplicar tots els coneixements apresos durant el grau, tant teòrics com pràctics i 

investigar sobre aquells que no entren dins les competències del grau.  
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1. Glossari 

Trama: Els teixits de calada són aquells formats per fils paral·lels longitudinals (ordit) 

entrecreuats amb fils transversals (trama), al contrari passa amb els teixits de punt que es 

formen amb un sol fill que forma una malla. [2] 

Fulard: El fulard és una màquina tèxtil que escorre un teixit impregnat mitjançant uns cilindres 

a pressió. [2] 

Rame: Consisteix en una cadena transportadora que gira sobre un carril que estira el teixit a 

l’ample a demès d’una estufa per assecar i proporcionar el tractament tèrmic. [2] 

Oncologia: Branca de la medicina especialitzada en el diagnòstic i tractament del càncer. [9] 

Neuroblastoma: Malaltia que es formen cèl·lules canceroses en el teixit nerviós immadur. [9] 

Sarcoma d'Ewing: Tumor que es produeix als ossos o al teixit tou del seu voltant. [9]  

Rabdomiosarcoma: Tumor maligne de múscul estriat. [9] 

ISO 17025: Conjunt d’estàndards amb reconeixement internacional que inclou els requisits 

per avaluar la competència dels laboratoris d’assaig i calibració dins la indústria. [10] 

ISO 7: Conjunt d’estàndards amb reconeixement internacional que inclou els requisits per 

dissenyar sales amb baixos nivells de contaminació. [13] 

DIN 12980: Conjunt d’estàndards amb reconeixement internacional que inclou els requisits 

per garantir la seguretat dels operaris durant la manipulació de materials citotòxics. [14] 

HEPA: High-Eficiency Particulate Air és un filtre d’aire d’alta eficiència de retenció de 

partícules. [14] 

ULPA: Ultra-Low Particulate Air filter és un filtre similar al HEPA però per a partícules ultra 

petites. [14] 
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2. Introducció 

La màquina d’electrospinning serveix per teixir membranes no teixides compostes d’un 

polímer biocompatible amb el cos humà. Un exemple de les possibles aplicacions d’aquestes 

membranes és el cas de la CEB-01 de Cebiotex, una membrana biocompatible i 

biodegradable que allibera localment altes dosis de quimioteràpia de forma segura després 

de l'extirpació d’un tumor cancerós [1]. 

L'anàlisi de la resistència a la tracció d’aquestes membranes és un dels paràmetres 

importants durant la seva producció, ja que aquestes cobreixen una necessitat oncològica i 

van dins l’organisme. 

És per això, que és necessària la fabricació d’un dinamòmetre d’assaig de tracció que pugui 

operar en una sala blanca de protecció contra agents biològics i dins d’una campana 

d’extracció, ja que en trencar les membranes per realitzar l’assaig, els cristalls del tractament 

quimioterapèutic es dispersen per l’aire i poden ser nocius pels pacients. 

3. Objectiu 

L’objectiu principal del projecte és realitzar un prototip de dinamòmetre per poder analitzar la 

resistència a la tracció de membranes en condicions de sala blanca, de mida reduïda per 

poder funcionar dins una cabina de protecció contra agents biològics, que els resultats siguin 

els més propers als dinamòmetres certificats i fàcil de netejar. 

3.1. Requeriments 

Per altra banda, també es té com a objectiu aconseguir una proposta de producte lleuger i de 

fàcil neteja tenint en compte l'ús final de l’eina. A partir dels coneixements adquirits durant la 

carrera i les condicions d’higiene i protecció que presenta la zona de treball de l’equip, els 

requeriments a complir són: 

- Disseny senzill i de fàcil neteja. 

- Dispositiu amb pantalla per poder obtenir els resultats de l’assaig. 

- Mordaces o pinces de fàcil manipulació i neteja. 

- Apte per analitzar mostres de 4 x 12 mm. 

- Resistent als agents de neteja de la indústria farmacèutica 

- Alimentació del dispositiu mitjançant la xarxa elèctrica de 220v AC 
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4. Estat de l’art 

4.1. Teixits no teixits  

Definició i tipus 

Un teixit no teixit o en anglès nonwoven fabric, es un tipus de tèxtil produït al formar una xarxa 

amb fibres unides per procediments mecànics, tèrmics, químics o elèctrics, però sense estar 

teixides, és a dir, una lamina, vel o napa de fibres flexibles i poroses sense trama i que no 

requereixen convertir les fibres en fil per la seva formació [2].  

 

Figura 1 Etapes de producció de no teixits [2]. 

Mètodes de formació del vel 

Principalment per la formació de la gran majoria de no teixits es parteix de l’obridora, que 

s’encarrega d’obrir les floques de fibres a més de extreure’n les impureses durant el procés. 

Seguidament està la carda, una màquina que consta de varis cilindres recoberts amb 

guarnicions que individualitzen i paral·lelitzen les fibres, obtenint així un primer vel que es 

conformarà segons el mètode que correspongui. Tot i ser la forma més comú per conformar 

el vel, a continuació veurem altres mètodes per aconseguir-ho [2]: 

Via humida 

Wet Laid: Les fibres estan suspeses en l’aigua i amb màquines similars a les del paper 

s’extreu l’aigua per formar una làmina uniforme que desprès s’assecarà i formarà el vel 

(modificació del mètode per la fabricació de paper). Ex: suport fibrós de les bandes de cera 

depilatòria, suport tèxtil d’adhesius mèdics [3]. 

 

Figura 2 Procés de fabricació via humida [3]. 
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Via seca  

- Air Laid: mètode similar al Wetlaid però les fibres es transporten i conformen el vel via 

aèria. Ex: estovalles  i tovallons d’un sol ús, filtres, higiene personal... [3] 

 

Figura 3 Procés de fabricació via aèria . [3] 

- Carded: El vel es conforma gràcies a una carda. Ex: mètode més comú per la majoria 

de no teixits. [3] 

 

Figura 4 Procés de fabricació via carda. [3] 

Fusió 

- Spunbonded: O filatura directa, es fon un polímer i s’extrudeix formant una cortina de 

fils que són refredats per un corrent d’aire i posteriorment calandrats, tret que el 

polímer s’extreu per pròpia gravetat, els gruixos de fils d’aquest mètode solen ser més 

alts. Ex: capa exterior de les mascaretes d’un sol ús. [3] 

 

                  Figura 5 Procés de fabricació Spunbonded. [3] 
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- Meltblow: S’extrudeix un polímer fos a través de petites embocadures envoltades de 

gas a alta velocitat, forçant l’extrusió del polímer s’aconsegueixen vels amb fibres 

gruixos de fil molt fins, cal conformar el vel després. Ex: capa interior filtrant de les 

mascaretes d’un sol ús. [3] 

 

Figura 6  Procés de fabricació Meltb lown. [3] 

Mètodes de consolidació del vel 

Per poder formar el no teixit, es necessari realitzar una consolidació de les fibres del vel. 

Mecànica  

- Spunlace: Unió de les fibres mitjançant aigua a pressió localitzada. Ex: mascaretes 

d’un sol ús. [3] 

 

Figura 7 Procés de consolidació Spunlaced [3]. 

- Stichbonded: Unió de les fibres amb un fil addicional de costura al llarg del teixit. Ex: 

revestiments per a la construcció. [3] 

 

Figura 8 Procés de consolidació per costura. [3] 
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- Needlepunched: Unió de les fibres mitjançant plats amb agulles, a la part superior o a 

la part inferior que al penetrar el teixit enreden les fibres i conformen una estructura 

compacta. Ex: mantes tèrmiques, aïllament, filtres industrials. [3] 

 

Figura 9 Procés de consolidació per agulles. [3] 

Tèrmica 

- Calender Bonding:  Unió de les fibres per fusió a pressió mitjançant una calandra que 

consisteix en un cilindre a alta temperatura per on es passa el material. Ex: entretela, 

bosses de te, geotèxtils, bates i gorres quirúrgiques. [3] 

 

Figura 10 Procés de consolidació per calandrat. [3] 

- Through-Air Bonding: Unió de les fibres amb l’aplicació d’aire calent a la superfície del 

vel sense conformar a través d’uns orificis que uneix les fibres del no teixit. Ex: 

productes d’higiene, tovalloletes de neteja, productes d’un sol ús. [3] 

 

Figura 11 Procés de consolidació pel pas d’aire calent per un cilindre perforat. [3] 
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Química 

- Chemical Bonding: Unió de les fibres a través de resines que actuen com a lligants 

químics. La napa s’impregna i després es passa per fulard, rame i calandra per 

finalitzar el procés. Ex: mascaretes quirúrgiques. [3] 

 

Figura 12 Procés de consolidació per impregnació de resines. [3] 

- Spray Bonding: Unió de les fibres del vel amb una resina ruixada per la superfície 

d’aquest. Ex: productes higiènics, tovalloletes de neteja. [3] 

 

Figura 13 Procés de consolidació per resina a través d’esprai. [3] 

- Foam Bonding: Procés similar a l’anterior però la resina s’administra en forma 

d’espuma per la superfície del vel. Ex: calçat, automoció. [3] 

 

Figura 14 Procés de consolidació per resina a través d'espuma. [3] 

Electrics  

- Electrospinning: Formació de fibres basant-se en el comportament d’una dissolució 

generalment polimèrica que és extrudida a diferents càrregues electrostàtiques 

proporcionades per alts potencials elèctrics. En aquest mètode de formació i 

consolidació del vel de manera directa, les fibres es dipositen aleatòriament, molt 

similar al cas del Meltblow o Spunbonded. [2] 
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Acabats dels no teixits  

Amb l’objectiu de modificar o afegir noves propietats al no teixit en cru com per exemple: 

- Acabat conductor 

- Resistent al foc 

- Repel·lent a l’aigua 

- Antiestàtic 

- Etc. 

Electrospinning 

L’electrospinning és una tècnica per la fabricació de no teixits que dona com a resultat 

productes fins de poques centèsimes de mil·límetre d’espessor i compostes de nanofibres. 

Principis i funcionament 

Una dissolució generalment polimèrica s’extrudeix per una punta d’agulla que és induïda a un 

alt voltatge. Al sortir de l’agulla, la gota del polímer es càrrega elèctricament degut a les 

interaccions electrostàtiques, juntament amb la tensió superficial d’aquesta es produeix un 

estiratge de la gota que genera una geometria cònica (el con de Taylor) [4]. Amb les 

condicions adequades es pot prolongar la gota permetent un flux constant de polímer. [5] 

Aquest fil es va assecant gradualment gràcies a que el flux de corrent és de tipus lineal 

(òhmic), més endavant es genera un efecte de flux de corrent (convectiu) a mesura que 

disminueix la càrrega al allunyar-se de la punta de l’agulla. Per acció de la diferencia de 

potencial entre l’agulla i el col·lector (que actua de terra del circuit), les fibres es van dipositant 

a la superfície de manera aleatòria, conformant un teixit no teixit amb fibres fines del voltant 

d’una micra. [6] 

 

Figura 15 Diagrama del procés d'electrospinning. 
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Aplicacions  

En funció de les condicions de la filatura i dels polímers utilitzats es poden obtenir estructures 

amb fibres més fines o gruixudes i amb altres característiques, com adhesió de partícules o 

altres elements. Alguns dels exemples d’aplicacions de l’electrospinning són: 

- Fibres per combinar amb asfalts o concrets per augmentar la seva resistència. 

- Aplicacions mèdiques com apòsits i administradors de fàrmac. [7] 

- Aplicacions energètiques i electròniques com per exemple les bateries polimèriques 

flexibles de liti. [8] 

L’electrospinning en la biomedicina 

Àmbit d’aplicació 

En l’àmbit de la oncologia pediàtrica del tractament de la majoria de tumors sòlids malignes 

en nens es basa en una combinació de control local (cirurgia i radioteràpia) i quimioteràpia 

sistemàtica. Tot i així, evitar la  recurrència de tumors locals després de la cirurgia i la 

radioteràpia continuen sent un repte.  

Malgrat el control local del neuroblastoma d'alt risc, es desenvolupen recurrències tumorals 

locals en el 10% dels pacients recentment diagnosticats, i el 50% dels pacients amb la malaltia 

localment persistent com per exemple el sarcoma d'Ewing i el rabdomiosarcoma primari 

localitzat és del 25%i del 22% respectivament. 

La intensificació de la radioteràpia per millorar el control local després de la resecció la cirurgia 

està limitada per una toxicitat inacceptable, especialment en els joves, per aquests motius 

s’ha d’innovar en l’administració de la quimioteràpia en nens. [9] 

Membranes d’electrospinning 

Una solució actual a aquesta problemàtica es utilitzar una matriu o membrana com a suport 

del citotòxic anomenat; polymeric drug delivery systems (DDSs), és un sistema que s’utilitza 

per l’administració localitzada del tractament. Implica una exposició reduïda d’agents altament 

tòxics i l’assoliment d’altes concentracions locals de potents agents anticancerígens , ja que 

no són adequats per una aplicació sistemàtica al ser poc solubles en aigua. 

Per aquestes matrius s’empra el PLA (Poly Lactic Acid) un polímer basat en biomaterials 

compatibles amb l’organisme i que són biodegradables i acaben desapareixent un cop han 

realitzat la seva funció. 

Es fa servir una molècula poc soluble que mostra potents accions preclíniques contra diversos 

tumors pediàtrics. Al tenir aquesta característica es poden distribuir els cristalls uniformement 

per la membrana, ja que d’això dependrà la correcta absorció i uniformitat del tractament. 

Les matrius de nanofibra de PLA aconseguides pel mètode d’electrospinning resulten les 

fibres més adequades per fer de DDSs, sent les més versàtils, reproduïbles i escalables a 

nivell industrial. Permeten ajustar la seva mida i forma per omplir l’espai deixat per la recessió 
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del tumor (sòl tumoral), a part de proporcionar una gran superfície i porositat que faciliten 

l’alliberament eficient de la càrrega activa del DDS al teixit tumoral. A més la seva naturalesa 

monolítica facilita la manipulació, la implantació i la retenció al lloc del cos d’acció, i evita la 

migració característica de nanopartícules i micropartícules. [9] 

4.2. Dinamòmetres d’assaig de tracció 

Els dinamòmetres d’assaig de tracció són els equips que mesuren la força que s'exerceix al 

intentar separar els dos extrems d’una proveta. Els dinamòmetres a tracció solen ser fixes, i 

consisteix en una màquina de força que mitjançant un software permeten obtenir els valors 

màxims de força que aguanta. Per afavorir a la traçabilitat dels resultats, cal que el 

dinamòmetre consti d’un certificat de calibració emès per un laboratori acreditat per ENAC 

[12] (Entidad Nacional de Acreditación) segons la ISO 17025. [10] [11] 

Per poder dissenyar i configurar el prototip, s’utilitzarà com a referencia el dinamòmetre 

utilitzat a la universitat per fer els assajos de les membranes sense càrrega citotòxica. Cal 

esmentar que la intenció no és acreditar el dispositiu sinó que els resultats siguin fiables.  

El dinamòmetre utilitzat és un USTER® TENSOKID disponible a l’edifici de l’intexter de la 

ESEIAAT. Te les següents característiques: 

Característiques dinamòmetre d’assaig de 
tracció de 50 N 

Cèl·lula de carga 50 N 

Distancia entre mordasses 2 mm 

Tipus mordasses fibres 

Velocitat d’allargament 20 mm/min 

Pretensió 0,5 cN 

Dimensió proveta 4 x 12 mm 

              Taula 1 Característiques dinamòmetre. 

Els resultats de resistència de les membranes obtinguts són de 2,3 N, (aprox 0,23 kg) amb 

un allargament del 320,95 %. A partir d’aquestes dades es dimensiona el dinamòmetre. 

Com es pot observar a la taula anterior, les característiques tècniques d’un dinamòmetre 

convencional s’ajusten als requeriments per realitzar els assajos de tracció d’elements tèxtils, 

tot i així no compleix els següents requeriments: 

- Pes lleuger. 

- Mida reduïda. 

- Resistent als agents de neteja d’equips de la indústria farmacèutica. 

És per aquest motiu que és necessari dissenyar un dispositiu de mida reduïda i de fàcil neteja 

per realitzar aquests assajos en una cabina de seguretat biològica i assegurar que la zona de 

treball es mantingui asèptica . 

Figura 16 Dinamòmetre uster tensokid. 
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4.3. Sala blanca  

Una sala blanca es una instal·lació rigorosament dissenyada per obtenir els nivells més baixos 

de contaminació, per assegurar-ho es controlen els següents paràmetres: 

- Partícules de l’aire 

- Temperatura 

- Humitat 

- Flux de l’aire 

- Pressió interior de l’aire 

- Il·luminació 

També es vigila l'asèpsia tant dins la sala com en tots els components, eines i utensilis, així 

com del personal que hi treballa. [13] 

Sistema de seguretat i control 

- L’aire que entra en la sala està filtrat i tractat especialment per eliminar partícules en 

suspensió i microorganismes. Es renova entre 20 i 30 vegades per hora per no 

acumular partícules. 

- Les sales es mantenen en una escala de pressions lleugerament superiors de 

l’exterior per evitar l’entrada d’aire de l'exterior i la contaminació amb partícules. 

- Les parets estan recoberts de resina fenòlica i les cantonades estan arrodonits i 

protegits amb plaques d’acer inox per evitar acumulacions de brutícia. 

- Els operaris han de vestir amb vestimenta especial que eviten l’emissió i despreniment 

de partícules i fibres. 

- S’utilitzen filtres HEPA per retenir les partícules, a part de realitzar controls periòdics 

per assegurar la total asèpsia de l’espai. 

- Els productes mèdics fabricats en sala blanca tenen la garantia d’estar lliures de 

qualsevol partícula que els pugui contaminar. 

- S’empren detergents alcalins i dispersions en vapor de peròxid d’hidrogen per netejar 

la sala i els dispositius. 

Funcions de la sala blanca  

Aquests tipus d’espais que segueixen la norma ISO 7 s’utilitzen en sectors que requereixen 

d’aire sense impureses. Especialment la indústria de productes relacionats amb la 

microelectrònica i la indústria farmacèutica. [13] 
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4.4. Cabina de seguretat biològica per us de citostàtics 

Dins la sala es troba una cabina de seguretat per citostàtics que s’encarrega de protegir a 

l’usuari dels compostos nocius amb els que es treballa. 

A continuació s’explicarà el funcionament i les especificacions de la cabina; 

Comportament general i certificats 

- Compliment de la norma DIN 12980 

- La cabina protegeix a : 

a) A l’usuari i a l’entorn del laboratori de compostos nocius utilitzats a la zona de 

treball. 

b) Al producte i al procés dins de la zona de treball envers a la contaminació aerea 

per l’aire ambiental. 

c) Al producte i al procés dins de la zona de treball envers la contaminació 

creuada. 

Sistema de filtració 

La cabina disposa d’un sistema de tres filtres; un d’impulsió (Blau) i dos d’extracció (vermell i 

verd) per separar l’aire exterior del filtrat i del contaminat. 

El funcionament és el següent: 

L’aire entra a la cabina a través d’unes perforacions 

situades al llarg de la part frontal de la zona de treball 

(1).Aquest aire es barreja amb l’aire ja utilitzat de la 

cabina a la zona inferior d’aquesta i travessa un filtre 

HEPA d’extracció secundari (2). 

Aquest aire filtrat es condueix a través d’un conducte 

intern fins a una zona comuna d’aire on el 35% s’extreu 

a través d’un filtre d'extracció ULPA (3), i el 65% restant 

es fa passar per un filtre ULPA d’impulsió (4). 

Aquest aire esterilitzat acaba a la càmera principal com 

a flux laminar, arrossegant tots els contaminants de la 

zona de treball. 

Finalment aquest aire es barreja amb l’aire d’entrada 

com s’ha explicat al principi i es torna a realitzar el cicle. 

Figura 17 Funcionament sistema. [14] 
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Disseny de la cabina 

- La cabina s’ha dissenyat amb una triple paret per 

separar les diferents corrents d’aire. 

- La cabina manté la contenció, inclús mentre es 

retiren els components desmuntables de la zona 

de treball per la seva neteja. 

- La paret lateral està segellada sense cap 

perforació, preses d’aire o zones difícils de 

netejar, que poguessin contenir partícules 

contaminants. 

- Dimensions Exteriors (L x W x H): 1420 x 780 x 

2190 mm. 

- Dimensions Interiors  (L x W x H): 1270 x 545 x 

670 mm. 

- La cabina disposa d’una mampara protectora motoritzada  que separa l’interior de la 

cabina amb l’exterior tal i com es mostra a la imatge. Aquesta mampara té una 

separació (A) per poder-hi accedir amb els braços a l’interior i poder-hi treballar amb 

protecció.  

La separació de la mampara defineix les dimensions màximes del dinamòmetre a realitzar 

tret que s’ha de poder treballar amb ell dins de la cabina, garantint el bon funcionament 

d’aquesta. La separació de la mampara (A) es comprèn entre 203 mm i 440 mm. [14] 

  

Figura 18 Separació mampara. [14] 
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5. Plantejament del sistema 

Plantejament del sistema operatiu del dispositiu. En aquest apartat s’explicarà quines accions 

s'haurà de realitzar per fer un assaig de tracció en l'ús quotidià.  

1) S'extraurà una proveta de la membrana de 4 x 12 mm 

2) Es col·locarà a les mordaces i s’iniciarà l’assaig. 

3) El dispositiu farà avançar el motor fins que la proveta trenqui. 

4) El dispositiu mostrarà el resultat de la força màxima i l’allargament a través de la 

pantalla LCD de l’encapsulat. 

5) Aquest encapsulat conté una placa Arduino, el motor pas a pas, la cèl·lula de 

càrrega, la pantalla i els botons de control. 

6) Un cop finalitzat l’assaig, s’ha de prémer el botó de zero per retornar el dispositiu a 

l’inici per realitzar el següent assaig. 

7) El sistema ha de ser estanc, lleuger, fàcil d’utilitzar, mida reduïda i amb la mínima 

presència de racons per facilitar la seva neteja i garantir que no contamini la sala 

durant la realització dels assajos. 

8) L’alimentació del dispositiu serà a través de la xarxa a 220v AC (sense bateries o 

recarregable) 

 

 
Figura 19 Plantejament inicial del prototip. 
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6. Disseny del prototip 

6.1. Mecanismes 

En aquest apartat es defineixen els diferent mecanismes necessaris per desenvolupar el 

prototip.  

6.1.1. Mordasses 

La funció principal de les mordasses consisteix en subjectar els dos extrems de la proveta a 

analitzar per garantir la deformació uniforme durant l’assaig de tracció.  

 Opció 1: Palanques de bloqueig amb lleva  

Descripció: 

S’utilitzen principalment per efectuar operacions 

de bloqueig i desbloqueig amb rapidesa. 

Aquests elements permeten un bloqueig sense 

l’aplicació d’un gran parell de torsió, la qual cosa 

significa que s’utilitzen elements roscats. 

Es poden aconseguir pressions de fins a 8 kN. [15]  
 

Figura 20 Palanca de b loqueig amb lleva.[15] 

Avantatges: 

- Fàcil d’utilitzar amb guants. 

- Mida reduïda, bona fixació de la membrana. 

- Poca acumulació de brutícia (es pot utilitzar amb 

un passador llis per evitar la rosca). 

Inconvenients:  

- El braç de la palanca pot limitar el 

moviment dins la campana. 

- Incompatibilitat del material amb el 

producte de neteja. 

Taula 2 Característiques Palanques de b loqueig amb lleva. 

 Opció 2: Mordasses roscades  

Descripció: 

Es tracta d’un sistema de subjecció molt utilitzat 

avui en dia per fixar elements. 

Consisteix en una bancada en forma d’u, amb un 

forat roscat a un dels extrems que permet roscar 

un cargol que fixa per pressió la peça o element 

que es diposita al seu interior. [16] 
 

Figura 21 Mordassa manual roscada.[16] 

Avantatges: 

- Fàcil d’utilitzar amb guants. 

- Mida reduïda, bona fixació de la membrana. 

- Es pot fer amb materials compatibles amb els 

productes de neteja. 

Inconvenients: 

- Acumulació de brutícia a la part 

roscada. 

Taula 3 Característiques mordasses manuals 



 
 

22 

 Opció 3: Pinces amb motlle.  

Descripció: 

Sistema de pinça amb passador i motlle per aplicar 

pressió sobre la membrana. 

La membrana es situa entre el peu i el braç de la 

pinça per realitzar la subjecció.  
Figura 22 Pinça amb motlle. 

Avantatges: 

- Fàcil d’utilitzar amb guants. 

- Mida reduïda. 

- Es pot fer majoritàriament amb materials 

compatibles amb els productes de neteja. 

 

 

Inconvenients: 

- Pressió insuficient i poc uniforme 

- Forces de cisalla. 

- Pèrdua de constant elàstica del 

motlle en funció del seu ús. 

- Material del motlle no compatible 

amb els productes de neteja. 

Taula 4 Característiques de les pinces amb motlle. 

Opció 4: Mordasses magnètiques 

Descripció: 

Mitjançant l’atracció magnètica dels imants de 

neodimi, es poden utilitzar com a mordasses 

per les membranes a analitzar. [17] 

Aquests estan recoberts amb peek, un material 

plàstic amb gran resistència a la corrosió. [18] 

La part superior (mòbil) consta d’una zona 

cilíndrica que recorda a una peça d’escacs per 

facilitar-ne l’ús. 

 
Figura 23 Mordasses magnètiques. 

Avantatges: 

- Fàcil d’utilitzar amb guants. 

- Mida reduïda. 

- Materials compatibles amb els productes de 

neteja. 

- Bona subjecció. 

Inconvenients: 

- En funció del camp magnètic generat 

pels imants poden arribar a afectar a la 

part electrònica. 

- Presencia de força de cisalla. 

 Taula 5 Característiques imants de neodimi. 

Comparativa d’opcions 

Tal com s’observa en el següent gràfic radial, les millors opcions són la O2: mordasses i la 

O4: imants tret que són les que compleixen millor amb les especificacions. Les principals 

diferències entre aquestes opcions són la neteja i el preu. El requisit més important a complir 

és la neteja del dispositiu, ja que s’utilitza en un ambient asèptic. També s’ha tingut en compte 

la facilitat d’ús a l’hora de manipular l’element. 
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*A partir d’aquest punt, totes les comparacions per escollir dispositius es puntuen segons les seves 

característiques del zero al cinc, és a dir de pitjor a millor. 

 
Figura 24 Comparativa d’opcions de mordasses 

Imants de neodimi 

Descripció 

La composició principal d’aquests imants són el neodimi (Nd), ferro (Fe) i bor (B). Aquesta els 

fa dels imants més potents que es poden trobar actualment al mercat, degut a la seva 

composició, tenen molta facilitat a oxidar-se i és per això que se'ls hi sol aplicar un tractament 

superficial de níquel (Ni), a la següent taula podem trobar les caracterís tiques d’aquests 

imants. [17] 

Característiques imants 

Dimensions (L x W x H) 10 * 10 * 5 mm 

Direcció de la magnetització Axial - 

Tractament superficial Ni µm 

Densitat de flux superficial (B) 406,3 mT 

Força d’atracció (F) 1,31 kgf 

Rang de temperatura de treball (Tw) 0 - 90 ºC 

Tipus material Neodimi NdFeB 

Grau de material 35 - 

Remanencia (Br) 1170 - 1220 mT 

Coercivitat (Hcb) >868 kA/m 

Producte energètic (BH max) 263 - 287  

Temperatura max de treball (Tw) <80 ºC 

Temperatura de curie (Tc) 310 ºC 

Densitat (P) 7,5 kg/m3 

Pes (Net) 0.0012 kg 

Taula 6 Característiques dels imants de neodimi.[17] 
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Funcionament 

La força d’atracció de l’imant (F), es el pes en quilograms-força (1 kgf = 9.80665 N) que cal 

per separar l’imant d’una superfície magnètica en direcció perpendicular a la direcció de la 

imantació. en aquest cas, la força d’atracció és de 1.31 kgf, per tant 12.84 N de força 

d’atracció.[17] 

 

Figura 25 Polaritat de l'imant. [17] 

6.1.2. Actuador lineal  

Un actuador lineal, és un tipus d’actuador que crea moviment lineal rectilini a través del 

moviment circular d’un motor elèctric convencional annexat a un cargol sens fi que fa moure 

un carro que proporciona el moviment rectilini. 

El plantejament inicial era crear des de zero el disseny del carro, el cargol sense fi, les guies 

i l’annexió del motor. En aquest cas, al tractar-se d’un prototip, i per disponibilitat d’un 

dispositiu NE-511 Programmable OEM Syringe Pump que compleix amb les especificacions 

del prototip, s’utilitza aquest element per la construcció. [19] 

Tret que el cargol sense fi i altres parts del dispositiu no són aptes per sala blanca ISO 7 cal 

dissenyar una carcassa i un sistema tancat per evitar la contaminació de partícules. Aquestes 

modificacions es troben a l’apartat 6.1.1. Disseny del carro i 6.1.2. Disseny de l’encapsulat. 

 

Figura 26 Guìa lineal [19] 
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Mòdul convertidor de port sèrie MAX3232 RS232 a TTL 

Connectant aquest mòdul amb un connector RJ45 al port computer de la placa del 

microcontrolador, s’aconsegueix establir comunicació entre l’Arduino i el motor. 

Marca SODIAL 

Número de ports 2 

Voltatge 3,3V-5V 

Senyals de sortida VDD, TXD, RXD, RTS, CTS GND 

Taula 7 Característiques mòdul conversor MAX3232. [20] 

 

 

Figura 27 Mòdul conversor MAX3232. [20] 
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6.2. Hardware 

En aquest apartat es defineixen els elements  electrònics que composen el prototip. 

6.2.1. Arduino 

La placa Arduino dins del dinamòmetre fa la funció de controlar les senyals dels diferents 

dispositius connectats. 

 
Figura 28 Arduino nano, micro i uno respectivament. [21]        

A la següent taula es poden veure les diferents característiques que tenen les plaques 

Arduino disponibles al mercat: 

Placa Arduino Nano Micro Uno 

Microprocessador ATmega328 ATmega32U4 ATmega328P 

Pins I/O Digitals 22 20 14 

Pins I/O Digitals PWM 6 7 6 

Nº pins entrada analògics 8 12 6 

Voltatge operatiu 5 V 5 V 5 V 

Voltatge d’entrada 7-12 V 7-12 V 7-12 V 

Corrent DC (I/O Pins) 40 mA 20 mA 20 mA 

Memòria Flash 32 KB 32 KB 32 KB 

SRAM 2 KB 2,5 KB 2 KB 

EEPROM 1 KB 1 KB 1 KB 

Freqüència de rellotge 16 MHz 16 MHz 16 MHz 

Dimensions 18 x 45 mm 44 x 18 mm 68,6 x 53,4mm 

Pes 7 g 13 g 25 g 

Preu 18 € 18 € 20 € 

Taula 8 Característiques plaques Arduino. [21] 

Comparativa d’opcions  

Finalment ja que només s’han de connectar; la cèl·lula de càrrega, interruptors, motor pas a 

pas i pantalla s'opta per la placa Arduino Uno ja que la mida d’aquests components es gran i 

no cal una placa mes reduïda o amb més pins per l’encapsulat. 
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Figura 29 Comparativa d'opcions de plaques. 

6.2.2. Motor 

Accionament que s’utilitza per controlar la posició, velocitat i parell motor en un sistema 

determinat. En un dinamòmetre el motor és l’encarregat de moure un cargol sense fi que fa 

moure la mordassa i realitza la força necessària per trencar la proveta. 

Opció 1: Motor pas a pas 

Descripció: 

Motor síncron elèctric que avança un número 

específic de graus per cada pols elèctric rebut 

de la unitat de control. [22] 

 
Figura 30 Motor pas a pas. 

Avantatges: 

- Fàcil de controlar  

- Baix cost 

Inconvenients: 

- Baixa exactitud 

- Alt soroll 

- Baixa potencia 

Taula 9 Característiques motor pas a pas. 
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Opció 2: Servomotor 

Descripció:  

Motor elèctric que es pot controlar tant la 

velocitat com la posició de l’eix. Només poden 

girar 180º de velocitat angular o de rotació. 

Consta d’un encoder que s’encarrega de 

controlar la posició en tot moment. [23] 

  
Figura 31 Servomotor. 

Avantatges: 

- Alta precisió 

- Alt parell motor 

- Varis modes de control  

Inconvenients: 

- Alt cost 

- Difícil de programar  

Taula 10 Característiques servomotor. 

Comparativa d’opcions 

 

En el cas del motor, la seva principal funció es moure l’accionament que provoca el 

trencament de la membrana i aquesta suporta poca força de tensió. Així que per preu i facilitat 

d’ús s’optarà per un motor pas a pas ja que és molt més fàcil de programar i connectar.  

 

 
Figura 32 Comparativa d'opcions de motors. 
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Característiques del motor pas a pas: 

Motor pas a pas 

Passos del motor per revolució 200 

Relació entre motor i cargol 15/28 

Pas del cargol d’accionament 20 revolucions/polzada 

Micro-stepping De 1/8  a 1/2  en funció de la velocitat del motor. 

Avanç per pas 0,4252 µm to 1,7008 µm en funció de la velocitat del motor. 

Corrent de càrrega màxim 12 V DC 1000 mA 

Dimensions (L x W x H) 22,86 cm x 14,605 cm x 11,43 cm 

Pes 1,63 kg 

Taula 11 Especificacions motor pas a pas. [19] 

6.2.3. Cèl·lula de càrrega  

En el dinamòmetre, la cèl·lula de càrrega s’ocupa de mesurar la força de tracció que s’aplica 

a la membrana durant l’assaig. 

 
Figura 33 Cèl·lula de càrrega. [24]  

Una cèl·lula de càrrega és una estructura dissenyada per suportar càrregues de compressió, 

tracció i flexió. Dins s’hi troben uns sensors de deformació anomenats Strain Gauges [25]  

connectades amb un circuit Wheatstone que detecten els valors de deformació. 

Existeixen cèl·lules de càrrega de diverses formes, l’aspecte en comú entre elles és que tenen 

una secció més prima que permet lleugeres deformacions que detecten les Strain Gauges 

[27], gràcies a un mòdul de conversió es llegeixen aquestes deformacions i s'obté el valor de 

la força exterior aplicada. [26] 

Per aquesta aplicació s’utilitzarà una de tipus S o Z ja que poden ser utilitzades en processos 

que involucrin compressió o tracció.  

La cèl·lula seleccionada es una de 1kg ja que es la disponible al mercat que disposa d’un 

rang més baix de mesura i que s’adapta millor a les magnituds a mesurar. 
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Cèl·lula de càrrega 

Material Alumini 

Linealitat ± 0,02 (%F.S.) 

Retràs ± 0,02 (%F.S.) 

Repetibilitat ± 0,02 (%F.S.) 

Sensibilitat ± 2,0 mv/V 

Derivació ± 0,02 (%F.S.) 

Impedància d’entrada 350 ± 10 Ω 

Impedància de sortida 350 ± 5 Ω 

Voltatge operatiu 5 - 10 V DC 

Pes 1 Kg 

Taula 12 Característiques cèl·lula de càrrega. [28] 

Mòdul de conversió 

El transmissor de cèl·lula de càrrega HX711 és una interfície entre la cèl·lula i el 

microcontrolador permetent llegir el pes de manera senzilla. S’encarrega doncs de llegir els 

valors del pont wheatstone format per la cèl·lula de càrrega, convertint la lectura analògica a 

digital gràcies al convertidor A/D intern de 4 bits. [28] 

.  

Figura 34 Mòdul de conversió HX711. [28] 

Mòdul de conversió 

Tassa de dades a seleccionar 10 SPS o 80 SPS 

Rebuig simultani 50 - 60 Hz 

Rang de voltatge d’operació 2,6 - 5,5 V 

Taula 13 característiques mòdul de conversió HX711. [28] 

6.2.4. Pantalla LCD  

Aquest element ajuda a visualitzar els resultats dels assajos de tracció que realitzarà el 

dinamòmetre. 

Les pantalles LCD s’utilitzen principalment en elements de computació o que necessiten un 

display per comunicar informació als usuaris. Aquests elements solen requerir un baix consum 

d’energia i són fàcils de programar. 
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Figura 35 Pantalla LCD. [29] 

Característiques de la pantalla:  

Pantalla LCD 

Pantalla 4 línies x 20 caràcters 

Llum de fons Blau amb color de caràcter blanc 

Controlador LCD HD44780 

Definició del pin VCC / GND / SDL i SCA 

Ajust del contrast Potenciòmetre 

Ajust de llum de fons Pont 

Direcció predeterminada 0x27, 0x3F 

Voltatge de treball 5 V 

Taula 14 Característiques pantalla LCD. [29] 

Módul I2C 

S’encarrega de recollir les 16 connexions de la pantalla LCD per treballar només amb quatre 

sortides per connectar a l’Arduino, GND i VCC per l’alimentació, SDA o serial data i SCL serial 

clock per comunicar-se amb Arduino. A part, disposa d’un potenciòmetre per regular el 

contrast i un jumper que habilita o no la il·luminació posterior de la pantalla. 

 
 Figura 36 Módul I2C. 

6.2.5. Botons 

En aquest projecte, els botons són elements de comunicació amb la placa que envia senyals 

per realitzar les diferents accions del dispositiu com per exemple inici del test (START), reset 

a posició de zero (ZERO) i una parada d'emergència (STOP). 
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Hi haurà tres tipus de botons: 

- Polsadors que interactuen amb la placa 

- Polsador de final de carrera 

- Interruptor que dóna pas al corrent d’alimentació. 

Aquests elements han de suportar l’acció dels detergents i la seva superfície ha de ser apta 

per evitar acumulació de partícules durant els assajos. És per això que s'utilitzen interruptors 

i botons waterproof. 

Característiques del polsador: 

Els polsadors s’utilitzaran per controlar les accions de STOP, START i ZERO. 

 
Figura 37 Polsador d'enclavament Waterproof. [30] 

Polsador 

Material Acer inoxidable, llautó i plàstic 

Mida 

Diàmetre orifici de muntatge:16 mm 

Diàmetre cap: 18 mm 

Longitud de l’interruptor: 35 mm 

Longitud del cable: 150 mm 

Pes 20 g 

Combinació de l’interruptor 1 NC, 1 NO, 1C 

Corrent nominal 5 A 

Tensió nominal 12V / 24 V 

Resistència de contacte 50 m 

Resistència d'aïllament 1000 m 

Taula 15 Característiques polsador. [30] 

Característiques polsador de final de carrera: 

S’utilitza per deixar les mordasses a una distància de 2 mm entre elles. 



 
 

33 

 
Figura 38 polsador de final de carrera. [31] 

Tipus Monopolador de doble tir (SPDT) 

Combinació de l’interruptor 1NA + 1NC 

Corrent nominal 5 A 

Tensió nominal 250 v 

Longitud mànec 16 mm 

Terminals 3 pins 

Mode de treball Reinici automàtic 

Tipus d’acció Momentània 

Actuador Braç de palanca amb rodet 

Taula 16 característiques del polsador de final de carrera. [31] 

Característiques interruptor: 

S’utilitzarà un interruptor per donar corrent per alimentar l'electrònica, aquest consta d’una 

coberta impermeable per facilitar les accions de neteja i complir amb les especificacions de 

la sala blanca. 

 
Figura 39 Interruptor waterproof. [32] 

Interruptor 

Dimensió orifici de muntatge 27,8 x 21,5 mm 

Terminal 6,3 mm 

Classificació 16 A, 250 VAC 

Mode de funcionament ON-ON-OFF 

Tipus de connector 4” 

Tipus d’interruptor interruptor basculant 

Taula 17 Característiques interruptor. [32] 
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6.3. Software 

Abans de la implementació d’un sistema físic, cal la integració de tots els elements del 

hardware; controladors, sensors i actuadors. Per aconseguir una solució operativa caldrà 

utilitzar un software que permet la realització del control del sistema general. 

6.3.1. Arduino  

Arduino és una plataforma electrònica de codi obert basada en maquinari i programari de fàcil 

ús. Els taulers d'Arduino són capaços de llegir entrades; un dit en un botó, i convertir-lo en 

una sortida; activant un motor.  

Per establir comunicació entre els elements i el tauler, s'utilitza el llenguatge de programació 

Arduino (basat en Wiring), i el programari Arduino (IDE), basat en el processament. [34] 

6.3.2. Diagrama de flux  

En aquest apartat es descriurà mitjançant un diagrama de flux el funcionament del prototip. 

El funcionament d’aquest consisteix a accionar el botó de zero que mou el carro fins a una 

distància de 2 mm entre les mordasses i tarar la cèl·lula de càrrega.  

Després es col·loca  la mostra a les subjeccions i es pressiona el botó de start, el motor pas 

a pas mou el carro per la guia lineal a velocitat constant fins que la mostra trenca, seguidament 

es para el motor. 

El pas final es mostrar per pantalla el valor màxim de la força que ha suportat la mostra i el 

seu allargament. 
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Figura 40 Diagrama de flux. 
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6.3.3. Codi utilitzat 

En aquest apartat s’expliquen les funcions i els operadors utilitzats de cada llibrería dels 

diferents dispositius electrònics per formar el codi que regirà el comportament d’aquests. 

Llibreria HX711 per Arduino [33] 

Les funcions utilitzades d’aquesta llibreria són: 

begin (byte PinData, byte PinClock): Inicialitza HX711,  es pot treballar amb 

qualsevol dels pins. 

Tare (byte n): Estableix el pes actual com el pes de tara, n indica el nombre de lectures 
que es realitzen per obtenir la tara, per defecte n=10; 

set_scale (float scale): Estableix el valor de l’escala, que és el factor de conversió 
per convertir el valor de lectura en un valor amb unitats de pes. Per defecte es scale=1; 

read (): Espera fins que el dispositiu estigui llest i torni la lectura del ADC del HX711 

read_average (byte n): Realitza n vegades la lectura del ADC i torna la mitjana. 

get_value (byte n): Torna el valor actual restant el pes de tara. Equivalent a 
(read_average() - OFFSET) . Si s’especifica un valor de n, torna la mitjana de n lectures. 

get_units (byte n): Torna el valor actual restat del pes de la tara i divididit per la escala. 
Es equivalent a get_value()/SCALE. Si s’especifica un valor de n, torna el promig 
de n lectures. 

Llibreria Wire [33] 

Llibreria que s’utilitza per comunicar la placa Arduino amb dispositius que treballen amb el 

protocol I2C/TWI. 

begin (): Inicialitza la LCD i especifica les dimensions (llargada, amplada) del dispositiu. 

Llibreria LCD [33] 

Llibreria que permet a les plaques Arduino controlar una LCD. Aquí hi ha les funcions que 

s’han utilitzat: 

setCursor (): Ubicació del cursor per començar a mostrar text. S’utilitza amb els números 
de columnes i files que disposi la pantalla. 

begin (): Inicialitza la LCD i especifica les dimensions (llargada, amplada) del dispositiu. 
 

clear (): Neteja la pantalla i ubica el cursor a la part superior esquerra de la pantalla. 

print (): Mostra text o dades per la pantalla. 

Create.Char (): Crea un caràcter personalitzat a partir de combinacions de 8 bytes per 
cada fila de píxels que el representi. 
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Llibreria LiquidCrystal_I2C [33] 

lcd.setBacklightPin (pin,mode): Habilitar la il·luminació posterior. 

lcd.setBacklight (mode): Permet encendre la il·luminació posterior. 

Elements de codi d’arduino [33] 

Const: Les constants són variables quantificatives que modifiquen el comportament 
d’aquestes fent que només es puguin llegir, per tant, no es pot modificar el valor. 

Int: Els integradors, són l’emmagatzematge primari d’informació, serveixen per definir 
variables que es poden anar modificant en el codi, principalment els integradors són valors 
enters. 

Float: Funció igual que els Int però els valors poden ser amb decimals. 

pinMode(pin, mode): Configura si el pin es tracta d’una entrada o sortida d’informació. 

delay(): Para el programa la quantitat de milisegons que s’especifiqui. 

if (){}: Es tracta d’una estructura de control, s’encarrega de verificar una condició i a 
executar les ordres del programa fins que la condició es ‘true’. 

while (){}: L’estructura while es un bucle infinit que executa les ordres del programa fins 
que l’expressió del parèntesis es ‘false’. 

Elements de codi del motor [19] 

DIA nn.nn: Valor del diàmetre interior de la xeringa en mm. 

RAT nn.nn MM: Velocitat de bombeig en mL/min. 

VOL nn.nn: Volum a dispensar en mL, si el valor es 0, la bomba dispensarà continuament. 

DIR INF: Direcció cargol sense fi en direcció cèl·lula. 

DIR WDR: Direcció cargol sense fi en direcció fi de carrera. 

RUN: Accionar el motor. 

STP: Parar el motor. 

*RESET: Tornar les variables a zero.  
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6.4. Encapsulat 

L’encapsulat consisteix en l’element del prototip que conté i protegeix tots els components 

que no poden estar a l’exterior durant la realització dels assajos. 

Aquest ha de contenir tots els elements electrònics i mecànics que no siguin d’acer inox, peek 

o altres materials resistents als agents de neteja. L’encapsulat ha de protegir la zona del 

caragol sens fi de l’acumulació de partícules a la rosca durant els assajos corresponents, això 

es realitzarà amb un patí amb un fleix interior que permet moure al dispositiu mentre protegeix 

l’interior d’aquest. 

A L’hora de dissenyar l’encapsulat s’ha de tenir en compte el manteniment d’aquest, és per 

això que cal facilitar el desmuntatge per la neteja i manteniment dels components. 

El material d’aquest element a causa de les condicions de treball ha de ser de peek  o acer 

inoxidable, ja que les condicions de treball impliquen l’ús de detergents alcalins per la seva 

desinfecció. [18] 

La forma de la carcassa ha de ser còmoda i fàcil d’utilitzar i aquesta ha de ser lleugera per 

poder manipular bé el dispositiu. 

 

Figura 41 Disseny 3D de l'estructura de l'encapsulat. 
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7. Pla experimental i validació del sistema 

7.1. Disseny dels mecanismes 

7.1.1. Disseny del carro  

El carro es un element que està relacionat amb l’actuador lineal, aquest consisteix en una 

peça rectangular o cilíndrica que té un forat roscat per córrer per sobre el cargol sense fi de 

la guia.  

En tractar-se d'un prototip, es reutilitza la guia lineal esmentada a l'apartat 5.2.4. Actuador 

lineal. El sistema actual esta pensat per subjectar l'èmbol de xeringues per bombejar o aspirar 

líquids. Es realitza una peça per poder adaptar al carro un patí superior encarregat de moure 

la mordassa que trencarà la proveta. 

Adaptador del carro 

L’adaptador del carro es dissenya amb les mides de la peça que subjecta l'èmbol de la xeringa 

ja existent de la guia lineal per poder afegir un element que permeti roscar la resta d’elements 

que ha de moure la guia lineal.  

 
Figura 42 Components de l’adaptador del carro. 

En les imatges superiors es pot veure que l’adaptador del carro es compon de dues peces; 

La superior (1), que s’encarrega de fixar el patí (4) a la peça inferior (2). Aquesta s’ocupa de 

fixar el conjunt al carro (3) ja existent de la guia lineal (5). 
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Figura 43 Components de l’adaptador del carro fabricades amb impressió 3D. 

7.1.2. Disseny del patí 

A l'interior d'aquest patí es troba un esglaó acompanyat de rodets que ajuden a encaixar un 

fleix a l’obertura de la guia, tapant així l'entrada de partícules a la rosca del sense fi. Aquest 

sistema del fleix garanteix l'ús del dispositiu en sales blanques i espais asèptics  impedint 

l’entrada de partícules contaminants. [34] 

 

Figura 44 Components del patí. 

En la imatge superior es poden veure les diferents parts que componen el patí; La base del 

patí (6) que te una inclinació simètrica per on passa el fleix (9), al centre de la base hi ha un 

espai per encaixar un rodet (10) que pressiona cap amunt el fleix, per evitar el moviment 

d’aquest en l’eix Y s’utilitza una placa obturadora (7). Finalment, als laterals es troba l'última 

peça que és el suport lateral de pressió (8) que garanteix juntament amb uns rodets (10) que 

el fleix faci contacte amb la guia de l’encapsulat o carcassa, tal com es pot veure a la imatge 

inferior. Aquest element s’encarrega de mantenir el fleix a la zona corresponent per tapar la 

separació entre les tapes de la carcassa. 
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Figura 45 Funcionament del patí. 

 

 
Figura 46 Components del patí fabricades amb impressió 3D 

7.1.3. Disseny de les mordasses 

Com s’ha explicat a l’apartat 5.3.1. Mordasses, la seva funció principal consisteix a subjectar 

els dos extrems de la proveta a analitzar per garantir la deformació uniforme durant l’assaig 

de tracció. 

Com s’han de complir condicions de sala blanca amb norma ISO 7 s’ha dissenyat un sistema 

de mordasses mitjançant imants de neodimi que permet subjectar les provetes amb l’atracció 

magnètica, evitant així altres sistemes que són difícils de netejar i de manipular en espais 

reduïts. 
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Figura 47 Components de les mordasses. 

La cèl·lula de càrrega (11) juntament amb la Mordassa inferior fixa (12) són les encarregades 

de mantenir un dels extrems del teixit a analitzar, permetent mesurar la força aplicada per la 

proveta sobre la cèl·lula de càrrega.  

A l’altre extrem es troba la mordassa inferior mòbil (14) que com indica el seu nom té 

moviment provocat pel patí (4), ja que està subjecte al motor que mou el caragol sense fi per 

aplicar la força per trencar la proveta.  

Tot això no seria possible sense les mordasses superiors (13) que subjecten la proveta fent 

de topall superior amb l’ajuda del magnetisme dels imants.  

Part superior 

Aquesta part es caracteritza per la seva forma, ja que disposa d’una part superior cilíndrica 

més ampla per facilitar la manipulació per l’usuari, i una part inferior rectangular per dipositar 

al seu interior l’imant. 

 
               Figura 48 Disseny pinces de subjecció.      

El disseny consta de la peça principal (13) amb una forma similar a una peça d’escacs per 

facilitar la seva manipulació en espais petits. Consta també d’una tapa (16) per protegir l’imant 

(15) i millorar la neteja del dispositiu.     
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 Figura 49 Pinça de subjecció fabricada amb impressió 3D.  

 

Part inferior fixa 

Es tracta d’una peça rectangular, que es rosca per un dels laterals a la cèl·lula de càrrega i té 

un orifici per l’altre lateral per dipositar l’imant, l’atracció resultant dels dos imants encapsulats 

s’encarregarà de subjectar els extrems de les provetes. 

 

 
Figura 50 Disseny part inferior fixa. 

 
Figura 51 Part inferior fixa fabricada amb impressió 3D. 

Part inferior mòbil 

Es tracta d’una peça rectangular que va subjectada al pati unit al carro de la guia lineal ,essent 

així una part mòbil del dispositiu. Un dels laterals té un orifici per dipositar un imant, l’atracció 

resultant dels dos imants encapsulats s’encarregarà de subjectar els extrems de les provetes 

mentre el motor fa avançar aquest conjunt fins a trencar la proveta. 
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Figura 52 Disseny part inferior mòbil. 

 

 

 
Figura 53 Part inferior mòbil fabricada amb impressió 3D. 

7.1.4. Disseny de l’encapsulat 

L'encapsulat és una part important del prototip, ja que s'encarrega de protegir tots els 

dispositius electrònics i mecànics que el componen i facilita el seu ús i neteja. 

La pantalla LCD s'ha disposat en pla inclinat per facilitar la lectura de les dades, així com la 

ubicació dels polsadors i de l’interruptor al lateral de la pantalla per facilitar l’ús. 
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Figura 54 Encapsulat del prototip. 

A la imatge superior es pot observar la carcassa que protegeix l’electrònica i mecànica dels 

components. Aquesta s’ha dissenyat amb plaques de metraquil·lat de diferents gruixos i 

transparències per tal de facilitar la visualització del funcionament d’aquest. 

 
Figura 55 Parts desmuntables de l'encapsulat. 

Es pot veure com la carcassa és desmuntable per tal de facilitar l’accés als elements interiors.  

Aquestes parts són: 

- Tapa posterior per on s’extreu la bancada de la guia lineal. 

- Tapa de la cèl·lula, amb un esglaó per recolzar les tapes del caragol sense fi i dos 

forats roscats als laterals per fixar-la a la seva posició. També disposa d’un orifici per 

on passar la rosca que uneix la mordassa fixa amb la cèl·lula de càrrega. 

- Tapes del caragol sense fi i guies del fleix en transparent per veure el seu 

funcionament. 

- Panell de control, que va collat pels laterals a una superfície inclinada per facilitar la 

lectura de dades. 
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Figura 56 Connexió dels components electrònics del dispositiu. 

Finalment a la imatge superior es pot veure com s’ha tingut en compte la distribució dels 

components per calcular la llargada dels cables per tal de facilitar el manteniment dels 

elements.  

La connexió entre elements s’ha fet amb regletes de pressió enganxades a la base de la 

carcassa amb cinta de doble cara per facilitar la desconnexió i canvi de cable de connexió. 

 

7.1.5. Disseny d’altres elements 

Adaptadors cèl·lula de càrrega 

Tret que s’ha d’utilitzar la cèl·lula de càrrega a manera de tracció, cal que aquesta tingui uns 

adaptadors amb forma de maneta per facilitar la mesura de la força centrada al mateix eix 

d’aplicació. 

              
Figura 57 Adaptadors cèl·lula de càrrega Z o S, a l’esquerra el disseny amb SW i a la dreta el resultat final . 
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Suport cèl·lula 

Seguint amb la línia de l’eix d’aplicació de la força de tracció durant l’assaig, cal fixar la cèl·lula 

de càrrega a l’altura corresponent i a la posició correcta per garantir la mesura. 

             

Figura 58 Suport cèl·lula de càrrega, esquerra disseny en SW i dreta resultat final. 

7.2. Configuració i muntatge del prototip 

7.2.1. Cèl·lula de càrrega 

Connexió entre la cèl·lula i el mòdul HX711 

Cèl·lula de càrrega Mòdul HX711 

Cable vermell Pin E+ 

Cable negre Pin E- 

Cable verd  Pin A- 

Cable blanc Pin A+ 

Taula 18 Connexions entre cèl·lula de càrrega i mòdul HX711. [36] 

Connexió entre HX711 i Arduino: 

Mòdul HX711 Arduino 

Pin GND Pin GND 

Pin DT Pin A1 

Pin SCK Pin A0 

Pin Vcc Pin 5v 

Taula 19 Connexions entre mòdul HX711 i Arduino [36] 

Calibració de la cèl·lula de càrrega 

Per trobar el valor de l’escala que s’utilitzarà, per convertir el valor de lectura en un valor amb 

unitats de força de tracció, s’utilitza un objecte de pes conegut  inferior a 1 kg, ja que es el 

valor màxim de lectura de la cèl·lula. [35] 
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Un cop es penja el pes a la cèl·lula de càrrega s’obtenen les lectures adimensionals de la 

força de les deformacions de la cèl·lula, amb la mitjana d’aquestes es calcula l’escala:  

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

El valor del pes ha d’estar en N ja que s’estudia la força de tracció. 

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
56915,6

0,4918 𝑁
= 115708,6346  

Amb aquest factor de conversió dins del codi es poden obtenir els diferents valors de la força 

de tracció. 

Per determinar la fiabilitat de la mesura es realitzen 5 mesures amb pesos estàndard de pes 

conegut. A la taula estan representades les mitjanes d’aquestes mesures i la seva desviació 

estàndard. 

Pes estàndard 
(g) 

Pes real 
(g)* 

Força 
teòrica (N) 

Mitjana força 
mesurada (N) 

Desviació 
estàndard (σ) 

100 100,95721 0,99039 0,99376 2,33E-03 

50 50,14141 0,49189 0,49147 2,61E-04 

20 20,13821 0,19756 0,19685 4,13E-04 

10 10,13931 0,09947 0,09871 4,55E-04 

5 5,13971 0,05042 0,05037 2,58E-04 

2 2,14101 0,02100 0,01991 4,04E-04 

Taula 20 Resultats de les mesures amb pesos coneguts. 

*El pes real correspon a la suma del pes de la pesa i el cordill i el ganxo utilitzats per les 

mesures. 

Els valors mesurats són molt propers als teòrics, amb desviacions de l’ordre de 10 -4 és a dir 

molt properes al zero. Aquests resultats confirmen la fiabilitat i precisió de les mesures. 
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Figura 59 Gràfic de calibració de la cèl·lula de càrrega. 

Com es pot veure a la gràfica superior, la recta de calibració de la cèl·lula es lineal amb un 

R2= 1. Confirmant així que els valors de la força mesurada són molt pròxims als valors de la 

força teòrica així com la robustesa de la cèl·lula. 

Error de la mesura 

Per trobar quin és el marge d’error amb el que mesura la cèl·lula de càrrega es realitzen 10 

mesures amb un pes conegut de 5 grams, és a dir una força teòrica de 0,05042 N. D’aquestes 

10 mesures es descarten els valors més allunyats, superior i inferior.  

Nº mesura Força mesurada (N) 

1 0,0514 

2 0,0503 

3 0,0518 

4 0,0555 

5 0,0562 

6 0,0547 

7 0,0507 

8 0,0552 

Mitjana (x̄) 0,0532 

Desviació (σ) 2,40E-03 

Taula 21 Dades de les 10 mesures d'un pes conegut per trobar el marge d'error. 

Es pot observar com la desviació estàndard d’aquestes mesures és de l’ordre de  10 -4 per 

tant es poden considerar els valors com a estables ja que la variació de les mesures és molt 

lleu. 

Amb la mitjana de les mesures i el valor teòric, s’obté el percentatge d’error de les mesures: 



 
 

50 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
0,0532 − 0,0504

0,0504
∗ 100 = 5,56 % 

L’error que comet la cèl·lula de càrrega al llegir els valors de la força és d’un 7,02 %, es 

considera un error acceptable per la precisió que requereix el projecte.  

7.2.2. Motor  

Per connectar la placa que controla el motor amb  l’Arduino cal utilitzar un cable amb un 

extrem amb un connector RJ45 i l’altre amb un connector RS-232. Aquest últim va a un 

adaptador que permet la comunicació amb els pins de Tx i Rx d’Arduino, per comunicar-se 

amb el microcontrolador que controla el motor amb comandes de text. 

Adaptador RS232 Arduino 

Pin GND Pin GND 

RXD Pin Rx (0) 

TXD Pin Tx (1) 

Pin Vcc Pin 5v 

Figura 60 Connexions entre l'adaptador RS-232 i Arduino. [20] 

            
Figura 61 Microcontrolador motor guia lineal esquerra i adaptador RS-232 dreta.         

Tret que s’utilitza el software desenvolupat per Syringe Pump per poder comunicar-se amb el 

dispositiu s’han d’utilitzar les comandes adequades. [19] 

Per preparar el funcionament del motor cal introduir els paràmetres amb els quals treballa: 

- DIA, corresponent al diàmetre interior de la xeringa. 

- RAT, corresponent a la velocitat en ml / min. 

- VOL, corresponent al volum a dispensar. 

Ja que el dinamòmetre funciona amb una velocitat d’allargament de  20 mm / min es considera 

com a constant un diàmetre interior de xeringa de 20 mm i es calcula l’equivalència d’aquest 

volum amb distància. 
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𝑉𝑜𝑙𝑥𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑥 

𝑉𝑜𝑙𝑥𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎 =  𝜋 ∗  10 𝑚𝑚2 ∗ 20 𝑚𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑥𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎 =  6283,18 𝑚𝑚3 

6283,18 𝑚𝑚3 ∗ 
1 𝑚𝑙

1000 𝑚𝑚3 = 6,2831 𝑚𝑙 

Per tant el, valor de RAT serà de 6,28 ml / min. Quant al paràmetre de VOL, com no es necessari 

dispensar cap volum en concret el seu valor serà zero, ja que així s’aconsegueix que el motor 

funcioni fins que s’enviï el comandament de STP corresponent a la parada. [19] 

Error de posició           

Per controlar la variabilitat de la distància entre mordasses a l’hora de realitzar el ZERO per 

tal de poder obtenir l’allargament de la mostra, és a dir a moure el motor fins que el carro 

activi el polsador de fi de carrera i posicioni la mordassa a una distància de 2 mm de l’altre, 

s’han realitzat 10 mesures després de realitzar el ZERO.  

Nº mesura 
Distància entre 

mordasses (mm) 

1 1,95 

2 2 

3 1,95 

4 2 

5 1,95 

6 1,95 

7 1,95 

8 1,95 

9 2 

10 2 

Mitjana (x̄) 1,97 

Desviació (σ) 2,58E-02 

Error (%) 1,5 

Taula 22 Mesures de la distància entre mordasses desprès de realitzar el zero. 

Amb els valors obtinguts es pot observar com la desviació tot i ser major a les que s’han vist 

anteriorment, continua estant molt pròxima al zero. Quan l’error d’un 1,5 % es considera 

acceptable, ja que la variació dels valors és mínima. 
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7.2.3. Pantalla LCD 

Per la pantalla LCD, s’utilitzarà un mòdul I2C, capaç de reduir els 16 pins a 4 de sortida amb 

un jumper per controlar la llum de la pantalla i un potenciòmetre per regular la il·luminació 

d’aquesta. 

Connexió entre LCD i I2C: 

La connexió està preparada perquè coincideixi amb els pins de la pantalla LCD. 

 
Figura 62 Connexió LCD amb I2C. 

En quant a la pantalla, es verifica que els leds funcionin i s’ajusta el potenciòmetre per tenir 

la il·luminació desitjada.  

Connexió entre I2C i Arduino: 

LCD i I2C Arduino 

GND Pin GND 

VCC Pin 5v 

SDA Pin A4 

SCL Pin A5 

Taula 23 Connexions entre l'adaptador I2C i Arduino. [36] 

 

7.2.4. Polsador 

La funció del polsador és la de facilitar la comunicació entre l’usuari i el programa. 

Per això el connectarem normalment obert per tal d’enviar un valor d’u quan s’accioni i un de 

zero quan no. D’aquesta manera el programa el llegeix i inicia les accions associades a aquell 

polsador. 

 
Figura 63 Connexions del polsador. 
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Les connexions amb Arduino són les següents: 

Polsador zero Arduino 

A GND 

B Pin 2 

C Pin 2 

D 5v 

Taula 24 Connexions entre polsador de zero i Arduino. [30] 

Polsador Start Arduino 

A GND 

B Pin 3 

C Pin 3 

D 5v 

Taula 25 Connexions entre polsador de start i Arduino. [30] 

Polsador Stop Arduino 

A GND 

B Pin 4 

C Pin 4 

D 5v 

Taula 26 Connexions entre polsador de stop i Arduino. [30] 

El prototip també consta d’un polsador de final de carrera que s’ocupa de fixar la distància 

entre mordasses a 2 mm entre elles. Aquest es connecta de la següent manera: 

Polsador de final de carrera Arduino 

NC GND 

ND 5 v 

COM Pin 5 

Taula 27 Connexions entre polsador de final de carrera i Arduino. [31] 

7.2.5. Interruptor 

Juntament amb la font d’alimentació, l’interruptor ha de controlar l’alimentació de 12v tant del 

microcontrolador del motor de la guia lineal com de la placa Arduino per millorar la seva 

autonomia. La connexió dels elements es realitzarà amb connectors cilíndrics de 6 mm de 

diàmetre interior. [32] 

7.3. Validació del sistema 

Per la validació del sistema, s’han fet 10 assajos amb membranes d’electrospinning de 12 x 

4 mm sense citotòxics utilitzant el prototip dissenyat, i 10 més amb el dinamòmetre USTER® 

TENSOKID citat a l’apartat 3.2. Dinamòmetres d’assaig de tracció. 
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Figura 64 Dimensions de la proveta a assajar. 

Assaig prototip 

La metodologia de l’assaig es realitza seguint el sistema de funcionament representat al 6.3.2. 

Diagrama de flux. Aquestes provetes se subjecten amb les mordasses magnètiques i s’estiren 

a una velocitat constant de 20 mm/min fins a obtenir la força màxima que suporten.  

Nº Rm (N) e Rm (mm) 

1 0,59296 5,30 

2 0,71951 5,00 

3 0,67627 5,00 

4 0,64925 5,70 

5 0,62544 5,25 

6 0,53074 5,00 

7 0,65471 6,35 

8 0,83502 4,75 

9 0,74309 3,80 

10 0,78398 5,15 

Mitjana (x̄) 0,68110 5,13 

Desviació (σ) 0,09116 0,65 

Coeficient de 
variació (v) 

13,38 12,67 

Taula 28 Valors màxims de força de l'assaig. 

Els valors de resistència a la tracció del test són d’una força de 0,68110 N amb un allargament 

de 5,15 mm. 

La desviació estàndard dels resultats obtinguts als diferents assajos és molt baixa sent d’un 

0,09116 i per tant, es considera que les lectures de resistència de les membranes són fiables. 
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Figura 65 Gràfic de la evolució de la força en funció de l’allargament percentual. 

A la Figura 64, es poden observar les diferents corbes de força-allargament que presenten 

les diferents provetes. La tendència de les corbes mostra un allargament uniforme a la part 

inicial de l’assaig fins a arribar a un punt de màxim força després del qual aquesta comença 

a disminuir. Correspon a la deformació de la proveta a mesura que es va incrementant la força 

de tracció fins al trencament. 

 
Figura 66 trencament de membranes amb prototip. 
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A la imatge es pot veure com el test finalitza al trencament de la proveta i com aquest es 

produeix lluny de la zona de subjecció. Per tant, l’atracció dels imants no produeix cap força 

de cisalla important sobre la proveta. 

Assaig USTER® TENSOKID 

La dinàmica de l’assaig és igual a la del prototip, de fet aquest, s’ha basat en el funcionament 

del dinamòmetre USTER® TENSOKID. Així doncs, s’introdueixen les diferents dades de 

l’assaig com velocitat i distància entre mordasses i es realitzen 10 mesures amb les 

membranes de 12 * 4 mm sense citotòxics. 

Els resultats són els següents: 

Nº Rm (N) e Rm (mm) 

1 0,7052 3,08 

2 0,8486 3,48 

3 0,8366 4,35 

4 0,6374 3,16 

5 0,6616 2,74 

6 0,8348 4,89 

7 0,6615 3,58 

8 0,7567 4,34 

9 0,8004 4,41 

10 0,7852 3,53 

Mitjana (x̄) 0,7528 3,76 

Desviació (σ) 0,0806 0,70 

Coeficient de 
variació (v) 

10,71 18,63 

Taula 29 Resultats de l'assaig de tracció en una direcció de la membrana amb el dinamòmetre certificat. 
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Figura 67 Gràfic de l'evolució de la força segons l’allargament percentual. 

Els valors de resistència a la tracció del test són d’una força de 0,7528 N amb un allargament 

de 3,76 mm. 

La desviació estàndard dels resultats obtinguts als diferents assajos és molt baixa sent d’un 

0,0806 i per tant, es considera que les lectures de resistència de les membranes són fiables. 

La corba de color vermell representa el valor mitjà de les lectures, es pot veure com el seu 

valor màxim es situa per sobre dels 0,7 N. El comportament de la membrana es pot observar 

com al principi es produeix una resistència lleu de la força fins al seu valor màxim. Un cop 

passat aquest punt, la resistència disminueix i continua uniforme durant l’allargament fins a 

arribar al trencament on prèviament els valors de la força disminueixen. 

 
Figura 68 Trencament de les membranes amb USTER® TENSOKID. 

A la imatge es poden veure les provetes un cop realitzat el test de resistència a la tracció. No 

totes tenen perquè trencar-se en dos ja que el test finalitza un cop el valor de la força de 

lectura es un 20% inferior al valor de la força màxima, i això es pot donar en trencaments, 

forats, esquinçaments o grans deformacions de la membrana.  
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Anàlisi de dades 

Analitzar la diferència de les mitjanes per tal de veure com s’estableix aquesta comparació de 

la mitjana de dues poblacions, en aquest cas dels dos assajos de la mateixa membrana. 

Amb els valors de les mitjanes i les desviacions dels dos assajos es comprova si existeix 

igualtat de variància en les dues poblacions analitzades. 

Es realitzen dues hipòtesis per analitzar les dades citades anteriorment. 

- H0: m1 = m2 

- H1: m1 ≠ m2 

Si H0 és certa vol dir que la diferencia de les seves mitjanes serà pròxima al zero i per tant,s 

’estableix com a variable aleatòria que es compara amb el valor de la t Student. 

𝑆2 =
𝑆1

2 + 𝑆2
2

2
=  

0,08062 + 0,091162

2
= 0,0074 

𝑆(𝑋1−𝑋2) = √
𝑆2

𝑁1

+ 
𝑆2

𝑁2

= √
0,0074

10
+  

0,0074

10
≈ 0,0384  

𝑋1 + 𝑋2

𝑆𝑑
≈

0,7528 + 0,6811

𝑆𝑑
≈ 1,8633  

Es busca a les taules corresponents a la t18 ja que es tracta de deu mostres de mida i es 

resta un grau de llibertat i s’agafa un valor de l’error del primer tipus alfa del 5%, per tant un 

valor de la t igual a 2,101. 

- Si S(X1-X2) < t ; S’accepta la hipòtesi H0. 

- Si S(X1-X2) > t ; Es rebutja H0. 

Com que 1,8633 < 2,101 s’accepta la primera hipòtesis H0 que significa s’accepta la igualtat 

de les  mitjanes. 

Per obtenir un resultat més clar, es realitza l’interval de confiança per la diferència de les 

mesures. 

(𝑋1 − 𝑋2) ±  𝑡𝑁1+𝑁2−2 𝑆(𝑋1−𝑋2) 

(0,7528 − 0,6811) ±  2,101 · 0,0384 

(0,7528 − 0,6811) ±  2,101 · 0,0384 = [0,0717 , 0,0806] 

Aquest interval representa la diferència de les mitjanes  en comparació al zero 

 els valors mesurats estan dins d’aquest interval  de confiança. 

Amb aquests resultats es pot confiar que les mesures que s’han realitzat  són un 95% fiables 

,ja que es troben dins la corba de tendència de la t Student. [37] 
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8. Pressupost 

8.1. Pressupost Hardware 

El pressupost del hardware utilitzat suposa un cost total de 538,36€, inclou la placa Arduino, 

la cèl·lula de càrrega amb el mòdul HX711 pel càlcul de la força, la guia lineal i el mòdul per 

RS232 per controlar el motor, la pantalla LCD per mostrar els resultats, els botons, l’interruptor 

per la interacció amb l’usuari i el transformador per alimentar el dispositiu. 

Hardware Concepte Preu / Unitat  Unitats Preu 

Cèl·lula de càrrega + 
mòdul de conversió 

Cèl·lula de càrrega 
1kg + mòdul HX711 

8,00 €/un. 1 8,00 € 

Guia lineal NE-511 448,38 €/un. 1 448,38 € 

Placa Arduino Arduino UNO 25,00 €/un. 1 25,00 € 

Pantalla LCD 4 línies x 0 caràcters 6,99 €/un. 1 6,99 € 

Adaptador RS-232 
Adaptador per 
microcontrolador del 
motor 

6,99 €/un. 1 6,99 € 

Connector  
Cable RS232 a 
RJ45 

9,99 €/un. 1 9,99 € 

Botons 
Botó d’enclavament 
waterproof 

4,95 €/un. 3 14,85 € 

Interruptor 
Interruptor I/O 
waterproof 

4,95 €/un. 1 4,95 € 

Interruptor De palanca 0,44 €/un. 1 0,44 € 

Transformador De 220V a 12V 12,77 €/un. 1 12,77 € 

Total HW 538,36 € 

Taula 30 Pressupost Hardware. 

8.2. Pressupost Software 

S’ha utilitzat el software d’Arduino per controlar i programar els elements electrònics del 

dispositiu, a més la seva IDE es pot obtenir de forma gratuïta. En el cas de Ultimaker Cura, 

és un programa usat per la impressió de peces 3D també amb IDE gratuïta.  

Finalment, el software de SolidWorks per poder dissenyar les peces i elements necessaris 

igual que proporcionar una visualització del prototip, aquest programa s’ha aconseguit amb 

la llicència UPC. Així que la inversió per a la utilització dels diferents softwares és nul. 

Software Concepte Preu / Unitat  Unitats Preu 

SolidWorks Llicència UPC 0,00 €/un. 1 0,00 € 

IDE Ultimaker 
Ultimaker Cura 
4.12.1 

0,00 €/un. 1 0,00 € 

IDE Arduino Arduino 1.8.12 0,00 €/un. 1 0,00 € 

Total SW 0,00 € 

Taula 31 Pressupost Software. 
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8.3. Pressupost Material  

En aquest apartat s’especifiquen els materials o elements no electrònics que s’han utilitzat 

per fer peces de suport, adaptacions i la carcassa que protegeix el conjunt. I també altres 

elements com el Acrifix que serveix per unir peces de metacrilat o les regletes per fer les 

connexions dels cables  amb l’electrònica. No s’ha tingut en compte el cost de les eines, ja 

que s’ha disposat d’elles a l’Intexter. 

Estructura Concepte Preu / Unitat Unitats Preu 

Encapsulat 

Metacrilat transparent 
A4 (3 mm) 

4,70 €/Un. 1 4,70 € 

Metacrilat transparent 
A4 (8,4 mm) 

8,20 €/Un. 1 8,20 € 

Metacrilat fumat          
A4 (4 mm) 

7,60 €/Un. 1 7,60 € 

Metacrilat opac (negre) 
A4 (4 mm) 

8,00 €/Un. 1 8,00 € 

Adhesiu plàstic 
Acrifix (adhesiu per 
metacrilat 

30 €/Un. 1 30,00 € 

Cargols  Cargols muntatge M4 0,043 €/Un. 24 1,32 € 

Femelles Femella per roscar 0,07 €/Un. 2 0,14 € 

Mordasses Imants neodimi  0,58 €/Un. 4 2,32 € 

Mecanismes 
Impressió 3D amb 
polímer HIPS. 

0,0224 €/g 200 g  4,48 € 

Electrònica Regletes de 5  3,5 €/4 Un. 8 7,00 € 

Adhesiu Cinta de doble cara 1,50 €/Un. 1 1,50 € 

Total estructura 75,26 € 

Taula 32 Pressupost Material. 

8.4. Pressupost mà d’obra 

Per calcular el cost de la mà d’obra del desenvolupament i prototipatge del dinamòmetre, 

s’han avaluat tres situacions.  

Mà d’obra Concepte Preu/hora Hores Preu 

Pressupost mínim 
Remuneració mínima pràctiques 
UPC 

8 €/hora 400 3200 € 

Pressupost màxim 
Remuneració estimada pràctiques 
UPC 

10 €/hora 400 4000 € 

Pressupost 
enginyer 

Remuneració mínima pràctiques 
UPC 

60 €/hora 200 12000 € 

Taula 33 Pressupost mà d'obra. 

Per a les dues primeres hipòtesis s’ha calculat les hores i la remuneració d’aquestes suposant 

que el projecte ha estat realitzat per un enginyer en l’etapa de formació final del grau. S’han 

estimat unes 400 hores de realització del projecte. 
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Per una banda, s’ha fet una primera suposició establint el preu mínim per hora que figura als 

contractes de pràctiques de la UPC, és a dir 8 €/hora. La segona proposta s’ha realitzat amb 

la remuneració de 10 €/hora que correspon al millor dels casos de sou en pràctiques. 

En el cas que el projecte fos realitzat per a un enginyer ja qualificat, s’ha de tenir en compte 

que les hores per a completar-lo disminuirien un 50%, per altra banda, el preu per hora 

establert s’augmentaria a 60€/hora 

Tot i haver rebut ajuda d’experts i mecànics per poder realitzar la producció de les peces del 

projecte, no s’especificarà el valor econòmic que representen, ja que són treballadors de la 

universitat i col·laboren amb més projectes. 

8.5. Pressupost total 

El pressupost final d’un prototip de dinamòmetre d’assaig de tracció preparat per ambients 

asèptics suposaria una inversió inicial de 631,62 €. No suposa un elevat cost tenint en compte 

que un producte tan específic no es troba al mercat i els models actuals que existeixen tenen 

un cost de 2000 €. 

En aquest càlcul final no s’ha tingut en compte el cost de la mà d’obra, és una estimació del 

capital que s’hauria d’invertir. Inclou el cost solament del prototip i els seus components. 

Concepte Preu 

Hardware 538,36 € 

Software 0,00 € 

Estructura 75,26 € 

Total 631,62 € 

Taula 34  Pressupost total. 
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9. Resultats i conclusions 

L’elaboració de membranes mitjançant el mètode del electrospinning és una tecnologia recent 

i encara es necessita oferir una solució a la falta d’instrumentació de mesura preparada per 

espais asèptics. Com a proposta de millora s’ha desenvolupat un dispositiu de mesura portàtil 

per realitzar assajos de tracció. 

En primer lloc, s’ha realitzat un estudi preliminar del material tèxtil a estudiar per tal de saber 

com dissenyar les subjeccions i conèixer els rangs de mesura per dimensionar els 

components així com les condicions de l’assaig. 

En paral·lel, s’ha tingut en compte l’espai on es farà l’assaig, ja que aquest és reduït. S’han 

analitzat les precaucions de seguretat que ha de disposar per poder treballar en aquest espai. 

Amb les dades obtingudes d’aquest estudi preliminar es planteja un sistema que recull les 

accions que es volen fer i així escollir els diferents components que les realitzaran.  

El disseny de l’encapsulat, està pensat per protegir aquells elements que no poden estar en 

contacte amb l’exterior, ja sigui perquè la superfície no és apta per netejar o perquè els 

materials no són compatibles amb els detergents. Així doncs, l’encapsulat consta de diferents 

parts roscades que es poden desmuntar per accedir-hi en cas de manteniment i amb un 

sistema de fleix per cobrir l’obertura de la guia lineal.  

El material utilitzat per la seva fabricació és el metacrilat, permetent veure l’interior del 

dispositiu i el seu funcionament, ja que es tracta d’un prototip. Aquest no es vol aconseguir la 

certificació del dispositiu ja que, serveix per avaluar el disseny i fer anàlisi interna no per una 

producció massiva. 

Per poder garantir que no entrin partícules dins de la carcassa, s’han dissenyat  uns 

dispositius per poder fer passar el fleix per dins del patí i així evitar la contaminació. Aquests 

s’han imprès en 3D amb HIPS, ja que és un material molt resistent als dissolvents i detergents, 

com a alternativa al peek, ja que és un material car i l’acer inoxidable que és de difícil 

mecanització pels elements que es necessiten. 

S’ha fet un estudi electrònic per connectar els diferents dispositius i controlar-los amb un 

Arduino. El codi, que es troba als annexes del treball, és funcional, complint amb les 

expectatives de les accions que s’han de realitzar i els valors de lectura són fiables. 

Finalment, s’ha validat el sistema realitzant assajos amb el prototip i amb un dinamòmetre 

certificat per poder comparar els resultats de les mesures i comprovar la fiabilitat i l’error del 

prototip per futures millores. 

La validació dels resultats ha estat molt bona  ja que els valors de les lectures i les gràfiques 

de força-allargament són fiables, les seves desviacions estàndard i mitjana no són molt 

llunyanes i posicionen els valors de lectura en una confiança del 95%, un valor molt alt tenint 

en compte que es tracta d’un primer prototip. 
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Figura 69 Prototip final. 

Com a conclusió final, s’ha pogut dur a terme el disseny i realització d’un primer prototip 

funcional  que proposa una solució al problema de l’anàlisi de mostres en espais asèptics. 

S’ha comprovat la fàcil manipulació i neteja de les mordasses, una innovació pel que fa a 

sistemes de subjecció de mostres.  

Finalment, la verificació del prototip ha sigut un èxit amb les dades altament fiables que s’han 

obtingut gràcies al codi que interpreta correctament tots els senyals. 
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10. Perspectiva de futur 

De cara a millores del prototip o altres línies de desenvolupament destaquen: 

 

Millora dels dispositius electrònics 

Estudiar la possibilitat d’utilitzar un servomotor per obtenir més precisió amb les lectures de 

posició i així millorar el càlcul de l’allargament. La utilització d’una pantalla més gran per 

mostrar el gràfic i els resultats així com una targeta SD o mòdul Bluetooth per guardar els 

resultats. 

Millora de l’encapsulat 

Desenvolupar un disseny d’una carcassa per producció amb motlle o de xapa d’acer 

inoxidable per fer un dispositiu més lleuger i sense cantonades i zones on s’hi puguin 

acumular partícules. 

 

Millora de codi 

Modificar el codi amb interrupcions per poder-lo llegir en menys temps i així obtenir més valors 

i desenvolupar una gràfica completa de l’assaig. Lligat a les interrupcions, implementar el codi 

de càlcul de l’allargament de la proveta, també lligat a un servomotor amb encoder que 

controla la posició de l’eix.  

També caldria implementar la funció de la precàrrega per poder avaluar correctament 

l’allargament. 

Disseny de mordasses per altres elements tèxtils 

Desenvolupar mordasses per diferents tipus de teixits o superfícies tèxtils i així estudiar altres 

aplicacions del dispositiu i adaptar-se a diferents materials. 

D’aquesta manera fent que siguin intercanviables proporcionen un instrument de mesura 

multifuncional. 
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11. Agraïments 

En primer lloc m’agradaria agrair a tots els treballadors de INTEXTER per la rebuda a l’entitat 

i per haver-me fet sentir tant a gust durant la realització d’aquest projecte. 

En concret vull agrair a tots els membres del departament de investigació de materials tèxtils 

per l’ajuda i els coneixements que m’ha aportat. Per guiar-me, fer-me sentir valorada dins de 

l’equip i per haver-me tractat com a una treballadora més. 

També agrair a la família i als amics que m’han estat oferint suport emocional durant aquest 

projecte.  

Al Francesc Cano, Jose antonio Tornero, José Fresno, Mario Gutiérrez, Alba Baldrich, Carla 

Fité i als meus pares Isabel Amorós i Álex Tomillo. A tots ells agraeixo especialment l’ajuda 

prestada durant l’elaboració d’aquest treball, pel recolzament i ajuda oferta per la realització 

dels dissenys i muntatges a l’hora de realitzar el prototip. 
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