
 - 1 - 

ÍNDEX MEMÒRIA 

ÍNDEX MEMÒRIA ........................................................................................ 1 

Resum ....................................................................................................... 3 

Resumen ................................................................................................... 3 

Abstract .................................................................................................... 4 

Agraïments ................................................................................................ 5 

Capítol 1: Introducció ........................................................................... 7 

1.1. Objecte ....................................................................................... 7 

1.2. Justificació ................................................................................... 7 

1.3. Abast del projecte ......................................................................... 8 

Capítol 2: Sistema de suspensió ........................................................... 9 

2.1. Introducció .................................................................................. 9 

2.2. La suspensió ................................................................................ 9 

2.3. Posició amortidor ........................................................................ 11 

Capítol 3: Anàlisi de la motocicleta ..................................................... 15 

3.1. Introducció ................................................................................ 15 

3.2. Estudi del sistema ....................................................................... 15 

3.3. Anàlisi de forces del sistema ........................................................ 18 

3.4. Resultat anàlisi de forces ............................................................. 27 

3.5. Anàlisi resistent .......................................................................... 33 

3.5.1. Basculant ............................................................................. 34 

3.5.2. Peça d’enllaç ......................................................................... 35 

3.5.3. Bieleta ................................................................................. 36 

3.6. Estudi de moviment .................................................................... 37 

3.7. Conclusions ................................................................................ 39 

Capítol 4: Millora del mecanisme de supensió posterior ..................... 41 

4.1. Introducció ................................................................................ 41 

4.2. Estudi del sistema millorat ........................................................... 42 

4.3. Anàlisi de forces del sistema. ....................................................... 46 

4.4. Selecció d’amortidor i molla ......................................................... 51 

4.5. Anàlisi resistent .......................................................................... 53 

4.5.1. Basculant ............................................................................. 53 



Manuel Abella Duran  

 - 2 - 

4.5.2. Peça d’enllaç ......................................................................... 56 

4.5.3. Biela .................................................................................... 59 

4.6. Anàlisi de moviment .................................................................... 62 

Capítol 5: Selecció i validació d’elements normalitzats ....................... 65 

5.1. Rodaments/coixinets ................................................................... 65 

5.2. Vring ......................................................................................... 71 

5.3. Cargols ...................................................................................... 71 

5.4. Femelles .................................................................................... 73 

5.5. Volanderes ................................................................................. 74 

5.6. Disc de fricció ............................................................................. 76 

Capítol 6: Conclusions ........................................................................ 77 

Capítol 7: Bibliografia ......................................................................... 79 

7.1. Bibliografia de Referència............................................................. 79 

7.2. Bibliografia de Consulta ............................................................... 79 

7.3. Programari ................................................................................. 80 

 

 

 

 



 Aplicacions reals del mecanisme de les quatre barres. Anàlisi i millora del mecanisme d’amortiment d’un vehicle 

 - 3 - 

 

RESUM  

Aquest projecte té l’objectiu principal de millorar el sistema de suspensió 

posterior d’una motocicleta, partint de la base d’un anàlisi complet d’un producte 

ja existent, així com el plantejament d’una millora en el comportament. 

Aquest anàlisi serveix com a punt de partida per fer un redisseny de tot el 

conjunt i així plantejar els punts pertinents per la construcció d’un prototip únic 

de proves. 

Les millores plantejades parteixen de la base d’un mecanisme de quatre barres, 

que és l’element indispensable per l’obtenció d’una suspensió progressiva.  

Finalment es valora la inversió del nou disseny, plantejant les millores adoptades 

i definint les condicions per la correcte construcció i utilització del prototip de 

proves. 

RESUMEN  

Este proyecto tiene el objetivo principal de mejorar el sistema de suspensión 

posterior de una motocicleta, partiendo de la base de un análisis completo de un 

producto ya existente, así como el planteamiento de una mejora en el 

comportamiento. 

Este análisis sirve como punto de partida para hacer un rediseño de todo el 

conjunto y así plantear los puntos pertinentes para la construcción de un 

prototipo único de pruebas. 

Las mejoras planteadas parten de la base de un mecanismo de cuatro barras, 

que es el elemento indispensable para la obtención de una suspensión 

progresiva. 

Finalmente se valora la inversión del nuevo diseño, planteando las mejoras 

adoptadas y definiendo las condiciones por la correcta construcción y utilización 

del prototipo de pruebas. 
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ABSTRACT 

This project aims mainly at improving a motorbike’s back suspension system. For 

this purpose a complete analysis of an existing product has been carried out and 

improvement working suggestions have been made. 

Such analysis is the starting point to redesign the whole product in order to 

identify the most relevant aspects so that a trial prototype can be built. 

The improvement suggestions are based on a four-bar mechanism, as this is a 

key element to achieve this kind of progessive suspension. 

Finally, investment on this new design has been considered, taking into account 

the improvement suggestions and defining the conditions required for the 

adequate construction and usage of this trial prototype. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte 

El present projecte té dos grans objectius principals. Primer de tot, aprofitant les 

característiques d’aquest mecanisme, s’elaborarà un estudi complet sobre un 

amortidor amb funció progressiva de bieletes d’una motocicleta pròpia, estudiant 

la cinemàtica i la resistència mecànica. Finalment el projecte conclourà amb la 

proposta i estudi de millora de l’amortidor estudiat anteriorment, per tal 

d’optimitzar el mecanisme.  

El més important dins l’àmbit de l’objecte és la capacitat d’anàlisi d’una peça i un 

disseny mecànic ja fabricat per uns altres enginyers. Aquest anàlisi es veu 

complementat per una millora a nivell tècnic que permet l’obtenció d’una 

optimització de tot el procés mecànic ja dissenyat.  

A més a més, permet plantejar una sèrie de paràmetres que d’entrada no es 

coneixen i que es van desenvolupant en diferents estudis, arribant a entendre 

quina és la funció principal de la disposició de tots els elements mecànics que 

formen el conjunt a estudiar. 

1.2. Justificació 

La motivació general per l’elaboració d’aquest projecte és la necessitat de 

millorar un vehicle propi. Prèviament existeix la necessitat d’analitzar diversos 

elements per tal de poder adaptar-se a la realitat i conèixer el mercat. Per tant 

d’aquí queda definit el primer objectiu del projecte, que és un anàlisi complet 

dels elements que formen el conjunt del sistema de suspensió del darrere.  

El projecte queda justificat per l’ambició que es té per millorar i projectar 

d’entrada una millora significativa o plantejar noves formes a l’hora de dissenyar 

un amortidor per un vehicle, que en aquest cas és una motocicleta de muntanya. 
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1.3. Abast del projecte 

En aquest àmbit queden definits els punts principals pel desenvolupament del 

projecte. Per tal d’analitzar un disseny actual com pot ser la pròpia motocicleta, 

és necessari conèixer el funcionament bàsic del sistema que forma la suspensió. 

Aquest sistema és un mecanisme de 4 barres, i rep el nom de sistema progressiu 

de suspensió mitjançant bieletes. Tal i com indica el títol del treball, és important 

conèixer el mecanisme de 4 barres, cosa que queda definit en el PFC1 amb 

alguns exemples.  

A continuació s’estudiarà el cas concret de la motocicleta, del mecanisme que 

forma la suspensió de la part del darrere i intentar aproximar els càlculs per 

veure el mecanisme creat per un altre enginyer. Un cop tinguem aquests valors 

es podrà fer una aproximació de conclusions per veure quines avantatges té el 

nostre sistema i el més important de tot, els inconvenients que comporta. 

Amb aquest estudi o anàlisi s’intenta partir d’una base per començar a buscar 

solucions en el nostre sistema, no des del punt de vista de portar-ho a terme 

directament, si no tenir un nou input a l’hora d’elaborar un nou disseny en els 

xassissos de les motocicles de muntanya, ja que la suspensió condiciona 

totalment la col·locació dels punts de suport en el xassís, col·locació del motor, 

número de barres, materials i una llarga llista que queda exclosa de l’objectiu 

principal d’aquest projecte. 

Finalment partint de la base del nostre conjunt estudiat, es plantegen diferents 

millores en els elements que formen el nostre sistema, per tal de contrarestar els 

inconvenients que té el model actual per tal d’elaborar un prototip de proves per 

estudiar els resultats obtinguts. 

 

És necessari complementar aquesta informació amb el fet que l’estudi s’ha 

realitzat amb una finalitat acadèmica, i que per portar a terme el projecte i 

construir amb sèrie el nou disseny, han d’intervenir varis departaments de la 

pròpia constructora de motocicletes així com l’aprovació del projecte per varis 

enginyers, per analitzar a fons la viabilitat, dins la situació econòmica actual i la 

possibilitat de fer uns canvis en la construcció d’un model concret. Aquest 

disseny queda directament relacionat amb la previsió de construcció de 

motocicletes, estoc actual de diferents peces i les previsions econòmiques dins 

l’àmbit en el que es mou l’empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aplicacions reals del mecanisme de les quatre barres. Anàlisi i millora del mecanisme d’amortiment d’un vehicle 

 - 9 - 

 

CAPÍTOL 2:       

SISTEMA DE 

SUSPENSIÓ 

2.1. Introducció 

Aquest apartat té l’objectiu d’introduir el sistema que va revolucionar el món de 

les suspensions, sobretot en el camp de les bicicletes i en el nostre cas, les 

motocicletes. Cada fabricant any rere any, fa petites modificacions en aquest 

sistema en les seves motocicletes. L’objectiu d’aquestes millores és poc a poc 

anar perfeccionant el conjunt del sistema amb l’experiència de l’usuari final, ja 

que cada petita modificació que es produeixi, fa variar el comportament del 

sistema. Aquestes modificacions poden afectar a la forma, pes, material o 

simplement a la distribució de les peces en l’espai. 

2.2. La suspensió  

Al llarg del temps la motocicleta ha suportat nombrosos canvis, entre els més 

importants, de disposar d’un sòlid completament rígid a incorporar dos sistemes 

de suspensió que milloren l’estabilitat i el confort de la motocicleta. El nostre cas 

a estudiar és la part del darrere de la motocicleta i el seu funcionament.  

Per muntar una suspensió a la part del darrere de la motocicleta, hi ha la 

necessitat de muntar un braç articulat al xassís principal d’aquesta, que rep el 

nom de basculant.  
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Figura 2.2.1: Basculant motocicleta 

EL basculant va unit al xassís i queda articulat. A partir d’aquí entren en joc els 

amortidors.  

El sistema de suspensió presenta una sèrie d’avantatges com la possibilitat de 

permetre una gran recorregut a la roda del darrere i fer-ho compatible amb 

qualsevol sistema de transmissió. Amb aquest sistema la roda del darrere no 

deixa de perdre tracció al trobar-se amb una irregularitat en el terreny. 

Un cop tenim el basculant necessitem un element que uneixi el xassís principal 

amb el basculant, aquest element és l’amortidor. 

Actualment la majoria d’amortidors que trobem en les motocicletes estan basats 

en un sistema hidràulic.  

Com l’objecte d’estudi de l’actual projecte no és dissenyar l’amortidor en si, 

sempre farem referència a amortidors que estan actualment en el mercat. 

En el mercat podem trobar varis sistemes d’amortidors, els més usuals són els 

hidràulics, hidràulics amb càmera neumàtica i dipòsit separat amb varis tipus de 

molles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2.2.2: Amortidor hidràulic             Figura 2.2.3: Amortidor hidràulic 

                                                                 amb dipòsit separat. 
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2.3. Posició amortidor 

El continuo estudi del mecanisme ha comportat que els fabricants variïn 

constantment la posició dels amortidors. Els primers sistemes, es col·locava un 

doble amortidor pròxim al punt d’enllaç entre el basculant i la roda. Això feia que 

el recorregut de l’amortidor i la roda, haguessin de ser iguals, cosa que obligava 

a col·locar amortidors amb llargs recorreguts, amb els inconvenients que això 

comporta, com per exemple altes temperatures de treball, vibracions i un mal 

plantejament en la distribució dels elements en el cas d’una motocicleta de 

muntanya. 

Aquest plantejament d’amortidor encara s’utilitza en ciclomotors i motocicletes 

destinades a ús urbà, com poden ser les Scooters. 

 

A començaments dels anys 70 hi ha una tendència en augmentar el recorregut 

lliure de la roda, passant dels 100 mm als 305 mm. Aquest fet va provocar que  

els mètodes tradicionals, referents a la posició de l’amortidor, deixessin de ser 

vàlids en algunes aplicacions concretes, i la incorporació de sistemes amb un 

únic amortidor. 

 

Les motocicletes de totes les cilindrades, on estan destinades a circular per 

camins on hi ha irregularitats en el terreny, l’amortidor és pròxim al punt 

d’articulació del basculant. Això genera un braç de palanca suficient per la 

utilització de molles amb una constant elàstica més elevada. 

 

En la següent figura es pot veure esquemàticament tres disposicions d’amortidor 

i com actuen les forces sobre ella. 

 

 

 Figura 2.3.1 [1]: Disposicions i forces d’amortidor posterior. 

 

Es pot apreciar que les forces que suporta el punt d’articulació del basculant amb 

el xassís i l’amortidor  són més elevades que en el cas tradicional. 
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A partir d’aquí és on comença la cursa per aconseguir el millor sistema. El 

sistema més senzill consisteix en unir el basculant amb el xassís directament 

amb l’amortidor, on s’obté un resultat molt lineal i un comportament per igual en 

totes les circumstàncies, igual que els primers sistemes de suspensió, però 

augmentant la constant elàstica de la molla i deixant un únic amortidor. 

 

 

Figura 2.3.2: Amortidor unit directament al basculant 

 

L’evolució d’aquesta disposició de l’amortidor va donar lloc al sistema progressiu 

per bieletes, on mitjançant un mecanisme amb diferents peces, on l’amortidor no 

va directament unit al basculant, s’obtenen corbes de funcionament amb un 

comportament que es podria definir com a progressiu.  

Les avantatges d’aquest sistema es resumeixen amb la possibilitat d’aconseguir 

l’efecte d’una molla amb pas variable. Aquestes molles no es poden utilitzar amb 

la disposició estudiada ja que, l’espai disposat fa que no siguin viables 

geomètricament, i per tant, hi ha la necessitat d’incorporar noves peces adjuntes 

al basculant i l’amortidor. 

 

Any rere any, tots els fabricant treuen al mercat nous sistemes progressius de 

bieletes, millorant versions anteriors, ja que amb el poc marge de treball, 

concretament el poc recorregut dels amortidors, reducció de pesos i l’augment 

del moviment de la roda posterior, fa que aquests sistemes quedin obsolets molt 

ràpidament. 
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En les següents imatges es poden observar les múltiples disposicions de les 

peces que formen els mecanismes.  

 

 Quantya Track 

 

Figura 2.3.3: Sistema bieletes Quantya Track 

 

 Suzuki GSXR 

 

Figura: 2.3.4: Sistema bieletes Suzuki GSXR 
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CAPÍTOL 3:        

ANÀLISI DE LA 

MOTOCICLETA 

3.1. Introducció 

L’objecte d’aquest apartat consisteix en analitzar el producte que es va comprar 

l’any 2005, una Rieju MRX 49 c.c. El preu de compra va ser de 2.200€ més 

impostos de matriculació. La idea inicial és estudiar el cas concret del sistema 

d’amortiment posterior, per veure quins avantatges presenta, i el punt que ens 

interessa, quins inconvenients provoca i per quin motiu. 

3.2. Estudi del sistema 

En el present punt es valorarà les variables d’entorn i es suposaran una sèrie 

d’hipòtesis per tal d’estudiar el sistema i aproximar-se al màxim a la realitat. 

 

Per poder començar a estudiar la part posterior, necessitem simplificar la 

motocicleta amb una estructura bàsica, així en resultarà més fàcil entendre la 

forma del xassís, ja que normalment queda cobert per un conjunt de tapes i 

plàstics que protegeixen l’estructura de possibles cops i donen forma al conjunt. 

Aquesta estructura queda definida per una sèrie d’elements dels quals 

s’anomenaran i es faran ressò en els pròxims punts. 
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En la següent imatge podem apreciar amb 3 colors diferents una primera 

aproximació a l’estructura bàsica que formen el conjunt de la motocicleta. 

 

 

Figura 3.2.1: Rieju Mrx  

 

Elements que formen l’estructura: 

 Sistema de suspensió davanter (verd) 

 Xassís de doble biga (vermell) 

 Sistema de suspensió posterior (groc) 

 Rodes  

 

Amb aquesta disposició, es començarà a estudiar el sistema de suspensió 

posterior, juntament amb el xassís principal, ja que aquests dos sistemes queden 

units mitjançant un conjunt d’articulacions, suficients per dotar d’unes 

característiques d’esmorteïment concretes, segons queden disposades les  peces 

que formen el mecanisme. Aquest mecanisme serà objecte d’estudi tant a nivell 

cinemàtic (CAE) i amb elements finits (MEF) mitjançant SolidWorks. 

A l’hora d’analitzar el sistema adquirit es veu clarament que disposa de la 

tecnologia de suspensió progressiva mitjançant bieletes. El fabricant assegura 

que obtindrem una resposta progressiva en el sistema de suspensió aconseguint 

confort en situacions normals i una bona suspensió en situacions de muntanya, 

on es fa treballar al màxim l’amortidor. 
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En la següent imatge  s’aprecia el mecanisme de suspensió i els elements que el 

formen. 

   

 

 

 

 

 

                                                         1 

 

 

                         2         3 

 

Figura 3.2.2: Mecanisme suspensió Rieju 

 

El mecanisme està format per 3 barres articulades,  una d’elles limitada pel seu 

moviment mitjançant un amortidor hidràulic amb una molla de constant K. La 

barra 1 és el basculant de la motocicleta, que uneix la roda posterior amb el 

xassís. La barra 2 és un peça amb forma de “L” que uneix el basculant 1 amb 

una altre barra articulada, a més, en un dels seus extrems té unit mitjançant una 

articulació, un amortidor que limita el seu moviment. La barra 3 és una bieleta 

que uneix la “L” amb el xassís.  

En aquest cas el xassís de la motocicleta fa la funció de bancada, i tal i com s’ha 

explicat anteriorment anirà unida a través d’articulacions pel basculant, la bieleta 

i el propi amortidor. 

S’adjunten dos imatges més per poder tenir una primera impressió del 

mecanisme. Abans de començar a estudiar el sistema cal tenir clar com és 

realment el conjunt de barres i articulacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.2.3: Barra 2 (L) suspensió    Figura 3.2.4: Barra 2(L) i bieleta 
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Mitjançant l’experiència de l’autor del projecte es pot definir els inconvenients 

que demostren un mal disseny o un enfocament totalment diferent el ús 

personal. 

 Suspensió massa tova en situacions normals i extremes (salts). 

 Recorregut massa alt de la roda posterior. En salts compresos entre 1,5-2 

metres d’alçada, la roda toca amb la matrícula i la part inferior del seient, 

resultant de vibracions inadequades. 

 Relació moviment de la roda - amortidor molt lineal. 

 

3.3. Anàlisi de forces del sistema 

Per començar a estudiar el sistema cal deixar una sèrie de punts definits. 

L’objectiu d’aquest anàlisi és obtenir resultats pròxims a la realitat, per fer-se 

una idea dels problemes que té el mecanisme, obtenir valors numèrics per 

buscar solucions efectives de millora, cosa que farà menyspreables algunes 

forces o elements, que s’especificarà en cada cas. 

El primer anàlisi és començar a calcular les reaccions de la motocicleta en els dos 

únics punts de contacte amb el terra, les rodes. El procés s’efectua mitjançant 

una balança. Per fer real la lectura de les forces és necessari anivellar la 

motocicleta amb una planxa a la mateixa alçada que la balança. Les mesures 

s’efectuaran amb el propi pes de la motocicleta i a continuació, la motocicleta 

més el propi autor de 71 kg de pes. 

En la següent imatge es pot apreciar la metodologia emprada. 

 

Figura 3.3.1: Motocicleta anivella amb la balança 

 

Inicialment es prenen les mesures corresponents referides a les 2 rodes sense 

cap adició de pes i a continuació amb el pes d’una persona de 71 kg. 

 

Nota: La motocicleta té el dipòsit de gasolina i oli ple, que es consideren 10 kg. 
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d 

Els resultats obtinguts es resumeixen en les següents taules: 

 Pes motocicleta=981 N 

Taula 3.3.1: Reaccions motocicleta 

Paràmetre Valor (N) 

Roda davantera 470,88 

Roda posterior 510,12 

 Pes motocicleta + persona 71 kg=1677,51 N 

Taula 3.3.2: Reaccions motocicleta + persona 

Paràmetre Valor (N) 

Roda davantera 711,42 

Roda posterior 966,09 

 

Com la motocicleta és de baixa cilindrada, concretament 49 centímetres cúbics, i 

està totalment destinada a una utilització en pistes, es farà referència a  les 

forces verticals, i es depreciaran forces de fricció i de la pròpia cadena que actua 

sobre la roda posterior. Aquestes forces queden dimensionades en el coeficient 

de seguretat que en aquest cas, el fabricant ha donat. En el punt de millora 

considerem el cas més extrem, que serà un salt de gran alçada. 

Més endavant s’estimarà un coeficient de seguretat global i específic per cada 

peça. 

En la següent imatge s’estimen totes les forces, remarcant les que són objecte 

d’estudi. 

 

                    A        B    C 

 

            a 

                                     P 

                                                

                             Fc 

 

                 Rp           T                                         Rd                   

                                                         x  

                                                 

Figura 3.3.2: Esquema bàsic de la moto amb forces 
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Taula 3.3.3: Descripció paràmetres 

Paràmetre Descripció 

Rp Reacció terra-roda posterior 

Rd Reacció terra-roda davant 

Fc Força cadena 

T Força Tracció roda 

P Pes motocicleta 

a Acceleració motocicleta 

d Distància entre eixos 

x Distància CG-eix posterior 

 

Per determinar l’anàlisi del sistema utilitzarem les forces de color vermell, que 

són les verticals.  

Amb les dos reaccions a les rodes i la força pes, podem trobar el centre de 

gravetat de la motocicleta sense cap adició de pes. Si fem suma de moments a 

l’eix posterior obtenim la següent fórmula: 

∑MA=0 

 X  (3.3.1) 

 

A més a més si afegim una persona amb un pes determinat (Pp), a una distància 

concreta de l’eix posterior (Lp), s’aconsegueix la següent expressió: 

 

 XCG   (3.3.2) 

 

Per analitzar el sistema és necessari conèixer les peces  estudiades i els elements 

que intervenen en aquest anàlisi. Separarem dos grans grups que s’analitzaran 

conjuntament per trobar totes les forces aplicades en cada peça.  

 

1. Conjunt xassís+amortidor davanter+motor. 

2. Basculant + amortidor posterior+ bieleta+Peça d’enllaç 

 

 

 

Nota: El comportament del 1r grup es considera com a sòlid rígid. 
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En la següent imatge podem veure els 3 punts d’enllaç (fletxes) entre els dos 

grups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.3: Punts d’unió entre sistemes 

Vista general de forces en el punt d’enllaç del 1r grup. 

                                α 

       La 

                                          Fa 

                                                   

               1  

          

        Pt 

               2                          Cx                                                   Rd 

                                  Lb           Cy                    

        3                                  XCG                            

         Fb      β                
Lr

 

Figura 3.3.4: Esquema forces xassís(1r grup) 

Els 3 punts d’articulació marcats de color groc són els que uneixen el xassís amb 

el basculant. 

 El punt d’articulació 1 uneix l’amortidor amb el xassís. 

 El punt d’articulació 2 uneix el basculant amb el xassís. 

 El punt d’articulació 3 uneix la bieleta amb el xassís. 
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Els paràmetres definits en la Figura 3.3.4 queden establerts per la següent taula. 

Taula 3.3.4: Descripció paràmetres 

Paràmetre  Descripció 

Fa Força amortidor 

Cx Reacció horitzontal xassís-basculant 

Cy Reacció vertical xassís-basculant 

Fb Força bieleta 

Pt Força Pes (total) 

Rd Reacció roda davantera 

Lb Distància bieleta amb punt 2 

Lr Distància reacció davant amb punt 2 

La Distància amortidor amb punt 2 

XCG Distància centre gravetat 

α Angle amortidor i vertical 

β Angle bieleta i vertical 

 

Utilitzant les forces de la figura 3.3.4 i plantejant suma de moments respecte el 

punt 2, suma de forces horitzontals i verticals, s’obtenen la següents equacions: 

 

  (3.3.3) 

 

  (3.3.4) 

 

  (3.3.5) 

 

Les incògnites són; la força aplicada damunt de l’amortidor, a compressió, i la 

força que actua sobre la bieleta, que serà a tracció. A més a més  les reaccions 

en el punt 2 (Cx i Cy). 

 

Al tenir dues incògnites es planteja l’equilibri de forces sobre el 2n grup, en 

aquest cas el basculant, la bieleta i la peça d’enllaç. L’objectiu és aconseguir un 

les equacions suficients per trobar les incògnites plantejades: 

 Cx i Cy 

 Fa 

 Fb 
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En la figura 3.3.5 s’introdueix el grup de forces externes, i seguidament 

s’analitzarà cada una de les peces per trobar les equacions corresponents. 

 

Fa 

 

 

 

          Cy 

                                             Rp                                       Cx                    Fb 

 

 

 

 

Figura 3.3.5: Esquema de forces externes 2n grup 

Les forces de la figura 3.3.5 queden descrites en la següent taula: 

Taula 3.3.5: Descripció forces 

Paràmetre Descripció 

Rp Reacció roda posterior 

Cx Reacció horitzontal basculant-xassís 

Cy Reacció vertical basculant-xassís 

Fb Força bieleta 

Fa Força amortidor 

 

Aquest grup no es considera com a sòlid rígid, per tant, es separen totes les 

peces que formen el mecanisme. L’objecte d’aquest és obtenir tantes equacions 

com incògnites plantejades, per tal de deixar el sistema totalment definit. 

El primer pas del procediment és trobar una equació on es pugui obtenir una 

relació entre la força de l’amortidor i la força de la bieleta, i en aquest cas, la 

peça encarregada d’establir l’equilibri, és la peça d’enllaç.  

 

 

 

 

 

Figura 3.3.6: Peça d’enllaç 
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         Amortidor 

                                                                                       Fa 

            α 

 

 

 

            Cy 

                              Rp                                                       Cx 

                                                                                         Bx 

                By              Fa 

         Bx             La’                  β 

            Lb’             Fb 

                              Lr’’ 

                          

Figura 3.3.7: Esquema forces 2n grup  

 

En la següent taula es descriuen tots els termes que apareixen a la figura 3.3.7: 

 

Taula 3.3.6: Descripció forces 

Paràmetre Descripció 

Fa Força amortidor 

Rp Reacció roda posterior 

Cx Reacció horitzontal basculant-xassís 

Cy Reacció vertical basculant-xassís 

Bx Reacció horitzontal enllaç-basculant 

By Reacció vertical enllaç-basculant 

Fb Força bieleta 

La’ Distància amortidor punt B peça enllaç 

Lb’ Distància bieleta punt B peça enllaç 

Lr’ Distància punt C amb reacció posterior 

Lr’’ Distància punt C amb punt B 

α Angle amortidor i vertical 

β Angle bieleta i vertical 

 
Nota: Els punts B i C són la intersecció de les components Bx-By i Cx-Cy, respectivament. 

Lr’ 
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Amb la figura 3.3.7 es pot obtenir un conjunt d’equacions que es mostren a 

continuació. 

Suma de moments en el punt B de la peça d’enllaç, forces horitzontals i verticals: 

 

    (3.3.6) 

  

  (3.3.7) 

 

  (3.3.8) 

 

Un cop obtingudes totes les equacions d’equilibri de forces, mitjançant l’equació 

3.3.3 i 3.3.6, s’obté la següent equació que ens permetrà obtenir la força sobre 

l’amortidor i sobre la bieleta, a partir de les quals es pot obtenir les resta de 

forces. 

 Força Amortidor 

  

 Fa =  (3.3.9) 

 

 Força Bieleta 

 

  Fb =  (3.3.10) 

 

Mitjançant una fulla de càlcul, concretament Excel 2007 del paquet d’Office, 

s’introdueixen totes les fórmules per obtenir automàticament els resultats 

pertinents.  

A partir de la Fa i Fb, substituint a les fórmules citades a continuació s’obtenen 

totes les forces que anteriorment eren incògnita (veure annex pàg. 8). 

 Equació 3.3.4  Cx 

 Equació 3.3.5  Cy 

 Equació 3.3.7  Bx 

 Equació 3.3.8  By 
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Les peces formades pel 2n grup (basculant, amortidor, bieleta i peça d’enllaç) 

són introduïdes a un programa de CAD (SolidWorks) per obtenir les distàncies 

citades a les diferents equacions. Aquest procés és elaborat a partir de la moto 

en repòs i així aconseguir mides molt pròximes a la realitat. 

 

Per completar l’anàlisi de forces s’ha experimentat d’obtenir la longitud de 

l’amortidor a partir de 3 situacions diferents: 

 Moto en repòs (pes propi motocicleta) 

 Persona de 71 Kg  

 Persona de 91 kg 

La persona queda col·locada amb les cames verticals (sense tocar a terra) per tal 

d’aconseguir que el centre de gravetat sigui col·lineal amb la columna de la 

persona. A més a més, s’ha mesurat la distància existent (D) entre el punt de 

contacte de la persona (seient moto) i l’eix de la roda posterior. Els resultats 

queden resumits en la següent taula. 

 

Taula 3.3.7: Relació pes – compressió amortidor 

Definició Longitud amortidor (mm) D (mm) 

Motocicleta 180 0 

Motocicleta+71 kg 170 460 

Motocicleta+91 kg 167 500 
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3.4. Resultat anàlisi de forces 

L’objectiu d’aquest apartat és aconseguir el valor de la constant de la molla per 

obtenir la càrrega màxima de l’amortidor i així, fer un estudi de resistència de 

materials del conjunt del mecanisme.  

Mitjançant la fulla de càlcul esmentada anteriorment, podem fer una 1a 

aproximació de les peces que el fabricant ha seleccionat per aquest model de 

motocicleta. El motiu per els quals s’ha elaborat aquesta fulla de càlcul és per  

facilitar la visualització dels resultats. Per veure les distàncies corresponents, 

consultar l’annex general pàgina 29. 

 

Per determinar la constant elàstica de la molla es farà la comparació de les forces 

que actuen sobre l’amortidor en el cas de la persona de 71 kg i la persona de 91 

kg.  

 

 Pes motocicleta + persona de 71 kg de pes: 

 

 

Figura 3.4.1: Fulla resultats 1 

 

Les distàncies corresponents a les taules són extretes a partir del model creat 

amb SolidWorks.  
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 Pes motocicleta + persona 91 kg de pes: 

 

 

Figura 3.4.2: Fulla resultats 2 

 

Les distàncies corresponents a les taules, són extretes a partir del model creat 

amb SolidWorks.  

 

Segons fabricant, el conjunt del sistema és progressiu, però com l’increment de 

pes es significatiu es podrà establir com lineal per tal de determinar una constant 

elàstica de la molla pròxima a la realitat. 

 

Mitjança la llei de Hooke (constant elàstica d’una molla) queda definida la 

constant elàstica: 

 

 K =  (3.4.1) 
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En la següent taula es resumeix el valor de la constant elàstica, utilitzant 

l’equació 3.4.1: 

Taula 3.4.1: Resultats constant elàstica 

Concepte Valor 

ΔF (N) 268,17 

Δx (m) 0,003 

K (N/m) 89389 

K (Kg/cm) 91,12 

 

En la majoria dels catàlegs de molles per amortidors, les unitats de la constant 

elàstica és expressada amb Kg/cm.  

 

La motocicleta va ser fabricada l’any 2005-2006. La molla escollida fa referència 

al catàleg d’amortidors i molles BITUBO amb data 2005, sèrie Mono Serie X, 

referència W220I12001. 

 Longitud de la molla: 22 cm 

 Constant elàstica: 86 kg/cm 

S’ha seleccionat aquesta molla per poder efectuar la precompressió 

corresponent, a més a més,  la constant s’aproxima al valor  calculat, ja que la 

següent sèrie té una constant massa elevada. 

 

La precompressió a l’hora de muntar la molla a l’amortidor és un punt a estudiar. 

L’objectiu d’aquesta precompressió és aconseguir que el pes de la moto en 

l’estudi estàtic quedi absorbit, i que el sistema de suspensió treballi a partir de 

l’adició de forces externes, com ara el pes del pilot, juntament amb el braç de 

palanca que aquest provoca damunt de la molla. 

 

Aquesta compressió normalment és regulable mitjançant una anella roscada(1) 

en la part superior d’aquest, que queda fixada mitjançant un cargol de 

seguretat(2). 

 

Figura 3.4.3 [2]: Sistema precompressió molla 



Manuel Abella Duran  

 - 30 - 

En el cas de la Rieju MRX aquest amortidor no és regulable, per tant, es 

suposarà la precompressió de la molla que el fabricant ha adoptat en 

l’acoblament de les diferents peces que formen l’amortidor. 

 

 

 

                                       dpc   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.4: Precompressió molla 

 

Per efectuar aquesta aproximació de la precompressió de la molla i en aquest cas 

l’anàlisi del muntatge que ha efectuat el fabricant per dotar el conjunt d’un 

sistema equilibrat per la majoria d’usuaris, es partirà de la força pes pròpia de la 

motocicleta. 

 

Figura 3.4.5: Full de resultats 3 
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A partir de la figura precedent podem determinar els valors de la següent taula: 

 

Taula 3.4.2: Resultats precompressió 

Concepte Resultat 

Força precompressió (N) 3374,64 

Dpc (mm) 40 

 

A partir d’aquí, per finalitzar l’anàlisi dels resultats de les forces, resta conèixer 

l’esforç màxim que aguantarà el sistema per tal de fer l’estudi pertinent per 

elements finits. Per conèixer aquestes dades, partint de la base del coneixement 

de la constant elàstica de la molla, la distància que es pot comprimir la molla i 

totes les mesures corresponents al basculant en el cas que l’amortidor  es situés 

en una zona de màxima alçada (veure figura 3.4.6), es determina la força pes 

màxima en un cas d’estàtica perfecte o l’alçada màxima de salt de la motocicleta 

amb un pes estàndard. 

 

En aquest cas,  només es determina el pes màxim que admet la motocicleta i així 

obtenir els valors de les forces en els diferents punts d’articulació que formen el 

sistema. 

 

 

  

Figura 3.4.6: Posició extrem del basculant 

 

 

 

 

 



Manuel Abella Duran  

 - 32 - 

La constant de la molla és de 86 Kg/cm, juntament amb que l’amortidor limita 

amb 7 cm la compressió de la molla, sabem que la força màxima permesa per 

aquest model de molla és de 5905,62 N. 

 

Figura 3.4.7: Full de resultats 4 

 

Segons la fulla de resultats 4 (Figura 3.4.7) el pes màxim de la persona 

admissible per la motocicleta és de 213,93 Kg situats a 0,4 m de distància 

respecte l’eix posterior. 
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3.5. Anàlisi resistent 

Per desenvolupar l’estudi de resistència dels materials del conjunt, s’ha 

transformat el modelat a través d’un programa de CAD/CAE (SolidWorks). 

L’objectiu és poder estudiar peça per peça, en el cas específic de força màxima i 

veure el factor de seguretat que el fabricant ha aplicat en cada cas, per valorar 

les zones crítiques a estudiar en la millora del disseny. 

 

 

Figura 3.5.1: Vista general acoblament de peces del conjunt  de 

suspensió 

 

El material utilitzat és acer al carboni no aliat, material molt utilitzat per 

motocicletes de baixa cilindrada construïdes entre l’any 2000 i 2005. Les 

propietats d’aquest material són les següents: 

 

 

Taula 3.5.1: Propietats material 

Concepte Valor 

Mòdul elàstic (Mpa) 210000 

Coeficient de Poisson 0,28 

Mòdul tallant (Mpa) 79000 

Densitat (kg/m3) 7800 

Límit de tracció (Mpa) 399,826 

Límit elàstic (Mpa) 220,594 
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3.5.1. Basculant 

 

El basculant està format per un tub de secció rectangular amb espessor de 6 mm  

 

Figura 3.5.1.1: Tensions de Von Misses Basculant 

 

La peça compleix perfectament les sol·licitacions extremes amb un coeficient de 

seguretat mínim de 2,9. 

 

 

 

Figura 3.5.1.2: Factor  de seguretat del basculant 
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3.5.2. Peça d’enllaç 

 

 

Figura 3.5.2.1: Tensions de Von Misses peça d’enllaç 

 

En aquest cas la peça d’enllaç està mal dimensionada a les sol·licitacions 

extremes ja que presenta un coeficient de seguretat de 1,2. Aquesta peça serà 

sotmesa a una millora de disseny ja que suporta grans esforços, a més a més, 

d’un concentrador de tensions a la part soldada. 

 

 

a. 

Figura 3.5.2.2: Factor de seguretat de la peça d’enllaç 
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3.5.3. Bieleta 

 

Figura 3.5.3.1: Tensions de Von Misses de la bieleta 

 

Aquesta peça és biarticulada i treballa a tracció o a compressió. Segons el cas 

d’esforç extrem, la bieleta té un factor de seguretat d’1,1. És un factor de 

seguretat baix essent de les peces del sistema de suspensió que pateix més 

esforços. També serà una peça a millorar el disseny. 

 

 

 

Figura 3.5.3.2: Factor de seguretat de la bieleta 
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3.6. Estudi de moviment 

Aquest apartat és el més important per valorar l’eficàcia del sistema 

d’esmorteïment. Es parteix amb varis paràmetres lligats al conjunt del xassís, 

com pot ser l’altura lliure de la roda, a partir d’aquí valorar la progressivitat del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

                           h 

                                              
φ 

 

 

  

Figura 3.6.1: Moviment complet basculant 

 

L’objectiu final del sistema de bieletes és obtenir una relació entre confort a un 

baix nivell de irregularitats en el terreny i una resposta eficient davant a grans 

sol·licitacions. Aquest és l’aspecte més difícil d’aconseguir, ja que la molla 

presenta una resposta elàstica constant i produeix una resposta lineal en 

l’amortidor. 

 

La distància h defineix la distància vertical en que la roda té moviment. Si el 

sistema està ben dissenyat, a mesura que la distància augmenta, la compressió 

teòrica de la molla no hauria de ser lineal i comportar-se de manera progressiva. 

Cada any els diferents models de motocicleta varien ja que és un aspecte molt 

difícil d’obtenir, considerant problemes geomètrics d’espai juntament amb la 

disminució de costos que facin un conjunt més econòmic. 

 

En aquest cas, el recorregut h de la motocicleta és de 21,32 cm 
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Finalment, en la següent figura, s’aprecia  la relació entre el moviment que fa el 

basculant (angle girat) i la compressió de la molla, presentant un comportament 

casi lineal, cosa que fa que el sistema treballi de manera poc progressiva. 

 

Figura 3.6.1: Gràfica relació compressió molla i moviment basculant 

 

Afegint una la línia de tendència per veure la proximitat del sistema en 

comportar-se com un sistema lineal. Amb color negre queda definit el 

comportament del sistema i la línia vermella marca un sistema lineal perfecte. 

 

 

Figura 3.6.2: Gràfic amb línea de tendència lineal. 
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3.7. Conclusions 

Dins un primer anàlisi, s’han exclòs varies incògnites per veure un comportament 

global del sistema. L’objectiu d’aquesta metodologia és obtenir uns resultats que 

permetin partir d’un punt base per efectuar la millora. Els punts clau que cal 

tocar en aquesta millora són: 

 Reducció de l’altura h de la roda. 

 Buscar un sistema que presenti una progressió global més marcada. 

 Augmentar el factor de seguretat de peces que aguanten tensions 

elevades. En aquest cas es marcarà un factor de seguretat mínim de 1,2. 

 

L’experiència de l’autor del projecte permet corroborar que en alguns salts la 

roda posterior toca amb peces del xassís i que el sistema presenta una 

uniformitat i un tacte tou de la suspensió, encara que la característica de la molla  

(constant elàstica), és elevada. 

 

Segons el mercat actual, el fabricant KTM utilitza molles d’una constant elàstica 

inferior, per motocicletes de cilindrada superior a 49 centímetres cúbics que 

oscil·len entre els 95-105 kg de pes. El valor K d’aquestes molles és de uns 75 

kg/cm. 

 

Un dels objectius de la millora serà buscar un mecanisme, que mitjançant 

múltiples anàlisi permeti col·locar molles normalitzades, igual que altres 

fabricants. 
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CAPÍTOL 4:     

MILLORA DEL 

MECANISME DE 

SUPENSIÓ POSTERIOR 

4.1. Introducció 

L’objectiu fonamental d’aquest capítol és la justificació d’una millora del conjunt 

del mecanisme, cosa que produeix un canvi en la distribució de les diferents 

peces que formen el mecanisme de 4 barres juntament amb una revisió i 

renovació de les citades peces. 

El model actual serà destinat a l’elaboració d’un prototip únic, cosa que els 

càlculs estimats mostrats en el desenvolupament d’aquest punt, es basaran en 

materials que tinguin avantatges pel fabricant a l’hora d’elaborar un model de 

proves.  

El prototip serà utilitzat per realitzar diferents proves en circuits i salts extrems, 

ja que el mecanisme plantejat és innovador i poc utilitzat en ús personal i de 

competició. Encara que els càlculs a favor de les diferents peces doni resultats 

favorables, el tacte del conjunt millorat només es pot avaluar mitjançant circuits 

de proves on es posi la motocicleta en situacions reals de treball.  
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4.2. Estudi del sistema millorat 

Les millores efectuades en el sistema es basen en la investigació de diferents 

posicions entre les peces, veient la progressivitat del sistema i adequant el 

conjunt al nou comportament.   

La nova distribució de les peces farà que el fabricant encarregat d’elaborar el 

xassís sigui capaç de fer una revisió o adaptació dels seus models, per tant, 

d’implantar el nou sistema. Com el xassís és el resultat de soldar múltiples tubs, 

la nova distribució serà fàcil d’adaptar. 

Parlant en termes generals les modificacions efectuades són les següents: 

 Variació de l’angle d’inclinació de la molla, canviant la posició d’unió en el 

xassís principal. 

 Actualització del basculant adaptant-se a models del 2010. EL material 

seleccionat continuarà essent l’acer, ja que es tracta d’un prototip  únic de 

proves. 

 Variació de la peça d’enllaç, aconseguint una variació del moviment amb 

comportament lineal i al final amb un comportament progressiu. 

 Adaptació de la bieleta al tipus de mecanisme estudiat. 

 Utilització d’una molla normalitzada d’un catàleg del 2010. 

 

El motiu principal per el qual s’utilitzen materials del basculant semblants al 

actual, és per la facilitat de tractar el conjunt i elaborar el citat basculant amb 

l’únic objectiu de provar l’eficàcia del mecanisme de suspensió. A partir d’aquí, el 

fabricant pot implantar els basculants utilitzats en l’actualitat, com poden ser 

fundacions d’alumini, on obtenim peces més lleugers per ús en competició o 

models “PRO” amb el sobre cost que això comporta.  

 

El cas estudiat en aquest projecte, és important reconèixer la importància 

d’obtenir un resultat viable econòmicament per tal d’estudiar paral·lelament la 

seva implantació en el departament corresponent, sense deixar de produir el 

model de suspensió actual. 

 

La imatges següents defineixen la nova ubicació, remarcant que el disseny del 

xassís no queda contemplat en aquest projecte, però si es podria obtenir una 

forma semblant a l’actual, on les barres que suportaran la bieleta ja existeixen i 

aguanten els estrips pel passatger posterior, cosa que facilita un nou punt d’unió 

amb el sistema de suspensió. 
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Per veure el conjunt del nou sistema es mostra a continuació una sèrie  

d’imatges, d’aquesta manera s’aprecia la idea bàsica del nou disseny. 

 

 

Figura 4.2.1: Vista general del nou sistema 

 

 

 

Figura 4.2.2: Vista lateral amb arestes ocultes 
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Figura 4.2.3: Vista lateral conjunt suspensió i xassís 

 

 

 

 

Figura 4.2.4: Vista lateral conjunt suspensió i xassís (arestes ocultes) 

 

 

 

 

 

 

Nota: En les imatges precedents queda representat l’amortidor sense la molla. 
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Figura 4.2.5: Vista global conjunt suspensió i xassís 

 

 

 

Figura 4.2.6: Vista global 2 conjunt suspensió i xassís 

 

 
Nota: En les imatges precedents queda representat l’amortidor sense la molla. 
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A nivells de visualització dels esquemes del conjunt de suspensió i xassís falta la 

molla, que aniria a la posició de la imatge següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.7: Molla Bitubo del model nou d’amortidor 

 

4.3. Anàlisi de forces del sistema. 

Els dos grups generals continuen essent els mateixos, definits en el punt 3.3. 

El nous sistema té la variació principal del punt d’unió entre la bieleta i el xassís, 

que serà totalment distribuïda en una nova ubicació per tal de fer funcionar el 

mecanisme en les condicions desitjades. La bieleta anirà subjectada de la 

mateixa manera que el model estudiat anteriorment, però situat damunt del 

basculant a l’alçada dels estrips. El fabricant del xassís haurà d’adoptar les 

mesures pertinents per poder desenvolupar el següent estudi.  

 

 

 

 

 

                                                             Pt                                     Rd 

 

 

                                                   Lr’’       XCG 

                               Lr’                                     Lr                  

 

Figura 4.3.1: Esquema de distàncies conjunt motocicleta. 
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   Fa 

             

                                                                               La 

                                                                           

           Lb’      Fb                                Fb Fa       Cx 

           β                                                        Lb       

         By      α       Cy 

             Bx          Fa 

    Rp                           La’   Fa        Cy 

                       Bx              By              Cx 

 

 

Figura 4.3.2: Esquema de forces 

 

Taula 4.3.1 (a): Descripció gràfiques precedents 

 

Paràmetre  Descripció 

Lr Distància reacció davant amb articulació basculant 

Lr’ Distància punt reacció posterior amb articulació basculant 

Lr’’ Distància punt articulació basculant amb peça d’enllaç 

XCG Distància centre gravetat amb articulació basculant 

Pt Força Pes (total) 

Rd Reacció roda davantera 

Rp Reacció roda posterior 

Fa Força amortidor 

Fb Força bieleta 

Bx Reacció horitzontal enllaç-basculant 

By Reacció vertical enllaç-basculant 

Cx Reacció horitzontal xassís-basculant 

Cy Reacció vertical xassís-basculant 

α Angle amortidor i vertical 
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Taula 4.3.1 (b):Descripció gràfiques precedents 

Paràmetre Descripció 

β Angle bieleta i vertical 

Lb Distància bieleta amb articulació basculant 

La Distància amortidor amb articulació basculant 

La’ Distància amortidor amb articulació peça enllaç 

Lb’ Distància bieleta punt amb articulació peça enllaç 

 
 
 

El procediment seguit per treure les equacions necessàries per poder analitzar el 

sistema queden exactament definides en el punt 3.3, variant algunes de les 

fórmules que es defineixen a continuació: 

 

  (4.3.1) 

 

  (4.3.2) 

 

  (4.3.3) 

 
 
 

Si agafem el sistema de basculant i analitzem la peça d’enllaç (suma de 

moments en el punt B), obtenim el següent paquet de fórmules: 

 

  (4.3.4) 

  

  (4.3.5) 

 

  (4.3.6) 

 
 

Un cop obtingudes totes les equacions d’equilibri de forces, mitjançant l’equació 

4.3.1 i 4.3.4, s’obtenen les següents equacions, que ens permetrà obtenir la 

força sobre l’amortidor i sobre la bieleta, a partir de les quals es pot obtenir les 

resta de forces. 
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 Força Amortidor 

  

 Fa =  (4.3.7) 

 

 Força Bieleta 

 

  Fb =  (4.3.8) 

 
 
 

A partir de la Fa i Fb, substituint a les fórmules citades a continuació s’obtenen 

totes les forces que anteriorment eren incògnita. 

 

 Equació 4.3.2  Cx 

 Equació 4.3.3  Cy 

 Equació 4.3.5  Bx 

 Equació 4.3.6  By 

 

 Cx =  ·sin  +  · sin  (4.3.9) 

 

 Cy = Rd – Pt +  · cos  -  · cos  (4.3.10) 

 

 

 Bx =   · sin  +  ·sin  (4.3.11) 
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 By =  · cos  - · cos   (4.3.12) 

 

 

En el moment que la biela passa de la posició “a” a la posició “b”, la fórmula 

4.3.10 i 4.3.12 presenta una petita variació de signe. 

 

         

A         B 

 

 

 

Figura 4.3.3 (a i b): Posició de variació 1-2 (cas particular) 

 

 

 

 Cy = Rd – Pt +  · cos  +  · cos  (4.3.13) 

 

 

 

By =  · cos  + · cos   (4.3.14) 

 

 

El procés utilitzat per tenir el control d’una manera sistemàtica de les fórmules 

que relaciona les forces amb el moviment del basculant, és l’adaptació de la fulla 

de càlcul elaborada amb el Excel 2007, utilitzada en l’anàlisi del model actual. 

S’han adaptat les modificacions de les fórmules per estudiar el model citat. 

Consultar annex general pàgina 18. 
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4.4. Selecció d’amortidor i molla 

Per determinar l’amortidor més adequat pel nostre sistema millorat, és necessari 

definir dos aspectes que determinaran el conjunt més encertat (amortidor + 

molla), en aquest cas són: 

 

 Longitud de la molla. 

 Constant elàstica de la molla. 

 

En una motocicleta destinada a un ús mixt entre carretera i camins de muntanya 

amb múltiples salts, és difícil trobar una bona relació entre confort de marxa i 

que a la vegada, el sistema sigui capaç d’absorbir un gran salt  d’un camí.  

 

A continuació per determinar la constant de la molla, encara que el sistema sigui 

progressiu, es col·loca el conjunt del sistema en posició extrema, on la molla es 

trobi en una situació de compressió màxima per valorar les mesures adients. 

El nostre amortidor anirà dimensionat per un tipus de condició extrema i factor 

de seguretat, on es considera una altura de caiguda lliure i el temps en que el 

conjunt del xassís i amortidor absorbeixen l’impacte. 

 

 

En aquest cas es considera que la motocicleta pateix una desacceleració de 2,5 

vegades la gravetat. Aquesta suposició ve donada per la fórmula següent (veure 

annex pàg.21) on suposem un salt de 2,5 m d’alçada i un temps de 0,3 segons 

perquè el xassís i el sistema de suspensió absorbeixi la caiguda. 

 

 

 (4.4.1) 

 

 

 

Per analitzar la molla es consideren els paràmetres següents: 

 Consideració del pes d’una persona, en aquest cas 71 kg. 

 Posició extrema del conjunt amortidor. 

 Cas extrem amb 2,5 vegades l’acceleració de la gravetat. 

 Selecció d’un amortidor regulable a nivell d’usuari. 
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Figura 4.4.1: Posició extrem de l’amortidor considerant 2,5 G 

 

La molla seleccionada serà una BITUBO, sèrie W180K07501 tipus SHOCK TYPE X 

amb les característiques marcades a continuació: 

 Longitud de la molla: 18 cm 

 Constant elàstica: 75 kg/cm 

 

La molla és muntada a l’amortidor BITUBO sèrie WZE amb una precompressió de 

muntatge d’1 cm i una precompressió regulada d’origen de 0,5 cm. En total la 

molla portarà una precompressió de 1,5 cm per suportar el pes propi de la 

motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aplicacions reals del mecanisme de les quatre barres. Anàlisi i millora del mecanisme d’amortiment d’un vehicle 

 - 53 - 

4.5. Anàlisi resistent 

Els materials més utilitzats en la construcció del xassís, basculant i diverses 

peces són l’acer i l’alumini. En el primer dels casos, l’acer és el material més 

comú ja que ofereix unes propietats mecàniques molt bones a un preu molt baix.  

L’alumini és un material que en el cas de motocicletes de baixa cilindrada 

s’utilitza per models més exclusius, sèries limitades o ús en competició. 

El cas que ocupa aquest projecte és la construcció d’un prototip únic per tal 

d’avaluar el funcionament real del sistema, veure possibles modificacions i 

utilitzar un banc de proves reals per tal d’obtenir corbes exactes que defineixin el 

comportament del conjunt. 

 

4.5.1. Basculant 

 

El material utilitzat és un acer al carboni ST. 52-3 tubular. Està format a partir de 

la construcció soldada de dos tubs de paret prima de secció rectangular i units 

mitjançant un travesser també de secció rectangular. La part posterior (unió eix 

roda) és resultat de la incorporació soldada d’una peça del mateix material en 

forma ovalada i buida per dins, que dóna el moviment de l’eix pel tensar la 

cadena . El basculant s’uneix el xassís mitjançant dos cilindres, mecanitzats per 

la part interior, per la col·locació dels rodaments i soldats als dos tubs de secció 

rectangular.  

La part corresponent a l’articulació amb la peça d’enllaç, és un conjunt de 

platines de 4 mm de gruix, soldades entre elles i el basculant. 

 

- Segons norma UNE 36011: F-1120 

 

 

Figura 4.5.1.1(a): Vista general basculant 
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El punt d’unió amb l’eix de la roda i el basculant queda adaptat per un suport 

creat a partir d’una platina d’acer de 3,5 mm de gruix. El perfil és demanat al 

proveïdor, especificat en els annexos. La seva funció és adaptar l’eix del la roda 

amb el basculant. El seu muntatge serà un ajust i quedarà fixat a través de l’eix 

de la roda, no especificat en aquest projecte. 

L’estudi resistent del basculant inclou aquesta peça ajustada. 

 

Figura 4.5.1.1(b): Peça adaptació basculant 

 

A continuació es mostra l’anàlisi estàtic amb el cas màxim de força admissible, 

on es considera 2,5 vegades l’acceleració de la gravetat (G=2,5). 

 

Figura 4.5.1.2: Tensions de Von Misses del basculant 
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Figura 4.5.1.3: Factor de seguretat del basculant 

 

 

El factor de seguretat mínim és d’1,7, justament en el punt de soldadura de la 

peça de suport de l’eix. Aquest punt presenta una concentració de tensions. La 

resta de la peça té un factor de seguretat al voltant de 5,5.  

 

 

Propietats acer ST 52-3: 

 

Concepte Valor 

Mòdul elàstic (Mpa) 210000 

Coeficient de Poisson 0,29 

Mòdul tallant (Mpa) 77000 

Densitat (kg/m3) 7800 

Límit de tracció (Mpa) 545 

Límit elàstic (Mpa) 355 
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4.5.2. Peça d’enllaç 

La peça d’enllaç és l’element encarregat d’unir la biela, l’amortidor i el basculant. 

El disseny d’aquesta peça es importantíssim pel perfecte funcionament del 

conjunt, per tant, ha estat objecte d’un complet redisseny. 

 

Figura 4.5.2.1: Vista general de la peça d’enllaç 

 

La peça d’enllaç està fabricada a partir d’un platina de 15 mm de gruix, la qual 

s’ha mecanitzat per donar les diferents corbes, el buit interior  i els forats on 

aniran els cargols corresponents. El material considerat pel prototip serà un acer 

ST. 52-3 degut a les sol·licitacions que té. Un cop validat el disseny es podrà 

substituir per algun tipus de fosa d’acer o alumini. 

 

Les mesures inicials provoquen que l’anàlisi estàtic, doni un  factor de seguretat 

relativament baix, concretament 1,12. 

 

 

  

    Figura 4.5.2.2: Tensions peça enllaç       Figura 4.5.2.3: Factor de seguretat 

 

 



 Aplicacions reals del mecanisme de les quatre barres. Anàlisi i millora del mecanisme d’amortiment d’un vehicle 

 - 57 - 

Per tal d’establir un factor de seguretat més alt, s’augmenta la seccions on la 

peça té les sol·licitacions més elevades, com es pot veure en les imatges 

següents: 

 

 

Figura 4.5.2.4: Vista 1 Peça d’enllaç millorada  

 

 

 

Figura 4.5.2.5: Vista 1 Peça d’enllaç millorada  

 

Es pot apreciar en les imatges precedents una reducció de l’àrea interior buida de 

la peça, per tal que les zones on hi ha una concentració de tensions més elevada, 

tingui més superfície i així augmentar el factor de seguretat. 

 S’ha aprofitat el model per eliminar les arestes vives. 
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Figura 4.5.2.6: Tensions de Von Misses peça d’enllaç revisada 

 

La secció interior buida ha estat reduïda, juntament amb la modificació de 

l’arrodoniment d’arestes interiors a 0,18 mm. 

 

 

Figura 4.5.2.7: Factor de seguretat peça d’enllaç revisada 

 

Amb la nova revisió de la peça el factor de seguretat mínim és d’1,65 que es 

considera suficient pel prototip estudiat. En el cas d’aprovar el disseny, s’haurà 

de revisar aquesta peça per tal d’obtenir un factor de seguretat mínim de 2, 

eliminant el buit interior complet per un parcial, sempre tenint en compte el pes 

final de la peça. 
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4.5.3. Biela 

El nou disseny de biela està format per dos platines de material ST. 52-3 de 3 

mm de gruix unides entre si (soldadura) per un perfil tubular rectangular 

(15x12mm) de 2 mm de gruix amb dos tapetes de 2mm en cada extrem. 

 

 

Figura 4.5.3.1: Tensions de Von Misses biela 

 

 

Figura 4.5.3.2: Factor de seguretat biela 

 

El factor de seguretat mínim per la biela és d’1,9. El motiu principal per buscar 

un factor de seguretat més elevat, és degut a que el model de l’any 2005 la 

bieleta era una peça que era objecte  de canvi  prematur degut a les oscil·lacions 

que provocava o amb el trencament de la peça. 
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El procés de soldadura utilitzat pel fabricant del basculant és de tipus elèctric, 

concretament el MIG (Metal Inert Gas).  EL material d’aportació prové d’un 

filferro que la pròpia màquina de soldar fa arribar a la zona d’unió. El filferro que 

cobert per un flux de gas (CO2 o CO2 i Argó) amb l’objectiu de prevenir l’oxidació 

de la soldadura quan està calenta, evitant que entri amb contacte amb l’aire 

(produeix l’oxidació). 

Avantatges: 

- Velocitat. 

- Soldadura neta. 

- El farciment de ranures i buits és bo, cosa que beneficia el temps dedicat 

per la preparació de la zona a soldar. 

Desavantatges: 

- El cordó de soldadura és convex, cosa que provoca concentracions de 

tensions en tubs de paret prima. El gruix mínim recomanat és de 1,2 mm. 

 

Per veure el càlcul referent a la soldadura, consultar annex general pàg. 31 i els 

plànols corresponents. 
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En tots el casos precedents s’ha estudiat en el suposat del pes d’una persona 

amb una acceleració de la gravetat de 2,5 vegades (G=2,5). Aquest cas seria 

suficient per tal d’elaborar el prototip d’aquest projecte, on només es consideren 

les sol·licitacions en un anàlisi resistent, per determinar el factor de seguretat.  

El model final un cop passada l’etapa de test, s’hauria d’elaborar un estudi a 

fatiga de cada un dels elements per veure el comportament que presenten. 

L’actual projecte abasteix el cas d’anàlisi resistent només per la construcció d’un 

prototip de proves, motiu pels quals no es considera la fatiga. 

Per l’obtenció de l’anàlisi a fatiga serà necessari afegir una llicència professional 

de SolidWorks, cosa que no és imprescindible, motiu suficient per no aparèixer 

en el pressupost general. 
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4.6. Anàlisi de moviment 

L’anàlisi de moviment justifica la millora proposada en l’actual projecte. 

D’entrada es pretén establir un sistema que presenti confort a baixes 

sol·licitacions i seguidament es vagi endurint de manera progressiva per tal 

d’absorbir irregularitats del terreny o salts.  

La manera més efectiva per valorar aquesta propietat és analitzar la relació entre 

el moviment del basculant i el comportament de l’amortidor. El resultat de la 

posició de cada element parteix de la metodologia de provar un posició concreta i 

veure el seu comportament. És l’única manera de desenvolupar el dimensionat 

dels elements de l’apartat precedent, ja que el comportament d’aquest sistema 

de suspensió  és únic i exclusiu i no hi ha fórmules que el defineixin. 

 

 

 

 

 

 

 h  

                          φ  

 

 

 

Figura 4.6.1: Moviment conjunt suspensió 

 

 

En la figura precedent s’aprecia mitjançant una superposició d’imatges, el 

moviment del conjunt de la suspensió. 

 

Mitjançant el programa de CAE (SolidWorks) es fa  l’anàlisi del comportament del 

tot el conjunt del basculant, seguint la metodologia de girar el basculant amb 

intervals de 3° i veure la longitud de la molla. A partir d’aquí podem introduir els 

valors corresponents a una fulla de càlcul i obtenir les gràfiques següents. 
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Figura 4.6.2: Gràfica relació del moviment del basculant 

 

Si s’afegeix una línia amb la mateixa pendent que el principi de la corba, es pot 

apreciar les següents característiques: 

 Angle girat entre -12° i 0°: Comportament lineal 

 Angle girat entre 0° i 12°: Comportament progressiu 

 

 

Figura 4.6.3: Gràfica amb tendència del sistema 
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El punt 4.4 es selecciona la molla corresponent de 75 kg/cm i mitjançant la Llei 

de Hooke es calcula la força corresponent que actua damunt de la molla en cada 

instant del recorregut del basculant. 

 

  F = -K·Δx (4.6.1) 

 

 

Figura 4.6.4: Força aplicada damunt de la molla 

 

 

A la figura precedent ja contempla la precompressió de muntatge de la molla, 

que en el cas que ens ocupa és d’1 cm. La precompressió manual, que també és 

de 0,5 cm queda definida en el gràfic per sota de la corba de força. 

 

L’alçada lliure de la roda (veure figura 4.6.1) és de 18,73 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: L’alçada lliure  té en compte els valors de precompressió. 
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CAPÍTOL 5: SELECCIÓ I 

VALIDACIÓ 

D’ELEMENTS 

NORMALITZATS 

Perquè el mecanisme funcioni correctament s’han seleccionat una sèrie 

d’elements normalitzats per tal d’efectuar el muntatge del conjunt. A continuació 

es determina les referències utilitzades en cada cas, juntament amb la 

justificació mitjançant els càlculs adequats. 

 

5.1. Rodaments/coixinets 

En el nostre cas els coixinets podrien ser un element a no tenir en compte en un 

primer disseny, ja que el mecanisme presenta velocitats molt baixes i no són 

moviments de rotació complets. De totes maneres la incorporació d’aquests 

elements és degut a que amb el temps, el mecanisme d’unió entre la biela i la 

peça d’enllaç juntament amb cicles de càrrega excessives  del sistema, poden 

provocar un desgast de la superfície interiors (forat biela) i produir vibracions 

prematures. Introduint els coixinets es podrà fer un pla de manteniment amb 

l’avantatge que els coixinets són uns elements de baix cost.  

Els coixinets seleccionats són a través del proveïdor SKF. 

 

Les dimensions  dels rodaments segueixen la norma ISO 3547-1976 i DIN 1494. 
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 Coixinet basculant i peça d’enllaç: Aquest coixinet suporta una força 

resultant radial en cas extrem de 12118,36 N. 

 

Taula 5.1.1: Coixinet basculant – peça d’enllaç 

Ø exterior 

(mm) 

Ø interior 

(mm) 

Longitud 

(mm) 
Pes (g) Codi 

12 10 20 3,9 PCM 101220 M 

 

 

 

Figura 5.1.1: Coixinet basculant – peça d’enllaç 

 

Segons el fabricant hem de determinar les toleràncies de diferents punts. Per 

consultar les taules de toleràncies, consultar l’annex pàg. 46.  

 

 

 

Com el coixinet no està tancat, és a dir, presenta una petita ranura pel seu 

muntatge, les toleràncies del forat (col·locació eix) les dóna directament el 

fabricant. 

 

CM = 10,108 mm 

Cm = 10,040 mm 
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El càlcul de l’eix es calcula mitjançant les taules adjuntes en l’annex. 

- Eix: 10 h8 

Cota nominal (CN): 10 mm 

Posició de la tolerància: eix en posició h 

Qualitat: 8 

ds (taules): 0 µm 

T(taules): 22 µm 

di=ds-T= 0-22 = -22 µm 

   

 CM = CN + ds = 10+0 = 10  mm (5.1.1) 

 

 Cm = CN+di = 10 - 0,022 = 9,978 mm (5.1.2) 

 

 

A continuació es calcula el Joc màxim i mínim de l’ajust (Forat coixinet–eix) 

 

 JM=CM
A - Cm e = 10,108 - 9,978 = 0,13 mm = 130 µm (5.1.3) 

 

 Jm=Cm
A – CM e = 10,040 – 10= 0,040 mm = 40 µm (5.1.4) 

 

Finalment, el fabricant recomana el següent forat per l’allotjament del coixinet de 

fricció. 

 

- Forat: 12 H7 

Cota nominal (CN): 12 mm  

Posició de la tolerància: forat en posició H 

Qualitat: 7 

di (taules): 0 µm 

T(taules): 18 µm 

ds=T+di=18+0=18 µm 

 

CM = 12+0,018 = 12,018 mm 

Cm = 12+0 = 12 mm 
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 Coixinet biela i peça d’enllaç: Aquest coixinet suporta una força radial 

resultant en cas extrem de 7797,79 N 

 

Taula 5.1.2: Coixinet biela 

Ø exterior 

(mm) 

Ø interior 

(mm) 

Longitud 

(mm) 
Pes (g) Codi 

12 10 15 3,8 PCM 101215 M 

  

  

 

Figura 5.1.2: Coixinet biela 

El coixinet presenta les mateixes toleràncies que el coixinet seleccionat per unir 

el basculant i la peça d’enllaç, per tant el joc màxim i mínim (eix i forat coixinet) 

seran els següents: 

JM=0,13 mm = 130 µm 

Jm=0,040 mm = 40 µm 

El fabricant recomana el mateix tipus de forat, igual que el cas anterior, quedant 

amb les següents característiques: 

 

CM = 12+0,018 = 12,018 mm 

Cm = 12+0 = 12 mm 
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 Coixinet basculant –xassís: Aquest coixinet suporta una força radial 

resultant de 11285,23 N. 

 

Taula 5.1.3: Coixinet basculant 

Ø exterior 

(mm) 

Ø interior 

(mm) 

Longitud 

(mm) 
Pes (g) Codi 

14 12 25 5,8 PCM 121425 M 

 

 

 

Figura 5.1.3: Coixinet basculant 

 

 

 

Segons el fabricant hem de determinar les toleràncies de diferents punts. Per 

consultar les taules de toleràncies, consultar l’annex. 

 

Com el coixinet no està tancat, és a dir, presenta una petita ranura pel seu 

muntatge, les toleràncies del forat (col·locació eix) les dóna directament el 

fabricant. 

 

CM = 12,108 mm 

Cm = 12,040 mm 
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El càlcul de l’eix es calcula mitjançant les taules adjuntes en l’annex, pàg. 46. 

- Eix: 12 h8 

Cota nominal (CN): 12 mm 

Posició de la tolerància: eix en posició h 

Qualitat: 8 

ds (taules): 0 µm 

T(taules): 27 µm 

di=ds-T= 0-27 = -27 µm 

   

 CM = CN + ds = 12+0 = 12  mm (5.1.5) 

 

 Cm = CN+di = 12 - 0,027 = 11,973 mm (5.1.6) 

 

A continuació es calcula el Joc màxim i mínim de l’ajust (Forat coixinet–eix) 

 

 JM=CM
A - Cm e = 12,108 - 11,973 = 0,135 mm = 135 µm (5.1.7) 

 

 Jm=Cm
A – CM e = 12,040 – 12= 0,040 mm = 40 µm (5.1.8) 

 

Finalment, el fabricant recomana el següent forat per l’allotjament del coixinet de 

fricció. 

 

- Forat: 14 H7 

Cota nominal (CN): 14 mm  

Posició de la tolerància: forat en posició H 

Qualitat: 7 

di (taules): 0 µm 

T(taules): 18 µm 

ds=T+di=18+0=18 µm 

 

CM = 14+0,018 = 14,018 mm 

Cm = 14+0 = 14 mm 
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5.2. Vring 

Com el basculant és un element que, en un principi no té manteniment i no es 

desmuntarà, es col·locaran unes Vring a cada extrem dels coixinets del 

basculant, amb l’objectiu d’evitar l’entrada de pols o altres tipus de partícules, 

assegurant el correcte funcionament del coixinet. 

 

Taula 5.2.1: Coixinet basculant 

Ø eix (mm) 
Ø interior 

(mm) 
Codi 

11,5-13,5 10,5 VA0012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.1: Paràmetres catàleg Vring 

5.3. Cargols 

 

Per efectuar l’articulació i unió dels diferents enllaços entre les peces estudiades, 

s’ha seleccionat un tipus de cargol que pugui fer la funció de passador. Aquests 

cargols són de cap cilíndric amb buit hexagonal zincats.  

- Segueixen la norma ISO 7379 

 

Figura 5.3.1: Cargol ISO 7379 
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El fabricant OPAC és l’encarregat de proveir els elements normalitzats que 

s’analitzen seguidament per elaborar el mecanisme del present projecte. 

Un punt a tenir en compte a l’hora de seleccionar els cargols, a part del 

dimensionat d’aquests, fa referència a les toleràncies en les quals fabrica el 

proveïdor, ja els cargols amb funcions de passador, han de tenir un joc mínim i 

màxim juntament amb el coixinet. En aquest cas la tolerància per tots els cargols 

d’aquest fabricant és h8, tal com s’ha calculat a l’apartat 4.7.1. (consultar  annex 

pàg. 64). 

 

A l’hora de fer el càlcul s’ha considerat un cas a tallant pur de tal manera que el 

model de càlcul queda simplificat.  

 

 

El valor de la tensió tallant queda definit per la següent fórmula, on tenim dues 

seccions on treballa el tallant (2 plaques unides per una interior). 

 

=                      (5.3.1) 

 

A efectes pràctics es calcula la tensió de Von Misses: 

 

 σVon Misses=  (5.3.2) 

 

Com el cas que ens ocupa és un model de tallant pur, σ=0 

 

L’àrea esmentada a la fórmula 5.3.1 és la referent al diàmetre de canya del 

cargol, que en aquest cas serà al corresponent al D1. 

 

 

 

Figura 5.3.2: Cargol ISO 7379 
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La resistència a tallant per a cargols ordinaris és inferior al límit elàstic, en 

aquest cas es considera un 65% de la resistència a la ruptura. 

 

S’ha elaborat una taula amb Excel per poder valorar els diferents cargols (veure 

annex pàg. 37). 

 

 Cargols seleccionats en el mecanisme 

 

Taula 5.3.1: Cargols del nou mecanisme 

Posició Cargol L (mm) F (N) σVon Misses (MPa) 
Qualitat 

mínima 

Basculant-peça d’enllaç M8 40 12118,4 133,62 4.6 

Biela M8 25 7797,79 85,98 4.6 

Amortidor M8 25 4571,48 50,41 4.6 

 

 

 Cargol d’unió del basculant i el xassís. 

Aquest cargol és un cas especial ja que a més d’unir el basculant amb el xassís, 

també fa de suport del motor. Aquest càlcul no està disponible afegint que la 

longitud del cargol no està normalitzada. Es parteix de la base d’un cargol de cap 

hexagonal que segueix la norma DIN 6921 amb femella ISO 7040. Les 

dimensions d’aquest cargol són M12x250 i el fabricant OPAC produeix aquest 

cargol a la mesura específica.  

Les condicions d’amplitud del basculant no varien en el nou disseny, per tant, 

s’aprofita l’estoc actual d’aquests cargols. 

 

5.4. Femelles 

 

Les femelles tenen la funció de auto retenció. Aquestes aniran muntades segons 

el fabricant de cargols, concretament amb un parell de 33,63 Nm. La funció 

bàsica d’aquests,  és evitar el desplaçament dels passadors. 

Les dimensions de totes les femelles seran M8, menys la femella del cargol fet a 

mesura, que serà M12. 

 

- Segueixen la norma ISO 7040 
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Figura 5.4.1: Femella ISO 7040 

 

Taula 5.4.1: Femelles mecanisme 

Concepte 
Qualitat mínima 

(segons fabricant) 

M8 8 

M12 8 

 

5.5. Volanderes 

 

És necessària la col·locació d’una volandera en el punt d’unió entre la peça 

d’enllaç i el basculant, ja que el cargol és de 40 mm i provoca un joc longitudinal 

massa elevat. 

 

Segueix norma DIN 6340 

 

Taula 5.5.1: Volandera basculant – peça d’enllaç 

Referència Cargol D1 (mm) D2 (mm) S (mm) 

6340-10 M10 (canya) 10,5 28 4 

 

 

Figura 5.5.1: Volandera DIN 6340 
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La resta de volanderes tindran la funció de no malmetre la peça d’enllaç i la biela 

en el moment del muntatge. 

 

- Segueixen norma ISO 7089 

 

 

Figura 5.5.2: Volandera ISO 7089 

 

 

Taula 5.5.2: Volanderes peça d’enllaç i bieleta 

Referència D (mm) d (mm) h (mm) 

6340-10 10,5 20 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel Abella Duran  

 - 76 - 

5.6. Disc de fricció 

 

Són  utilitzats en les unions del basculant, peça d’enllaç i bieleta per assegurar la 

poca fricció entre les peces i aconseguir un bon moviment del mecanisme. 

 

- Segueixen norma DIN 5405  

 

Figura 5.6.1: Disc axial de fricció 

 

Taula 5.6.1: Volanderes peça d’enllaç i bieleta 

Referència D (mm) d (mm) B1(mm) 

AS1024 10 24 1 
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CAPÍTOL 6: 

CONCLUSIONS 

Com s’ha pogut veure en el desenvolupament d’aquest projecte, el fet d’intentar 

millorar qualsevol producte existent en el mercat havent una gran empresa 

darrere que el controla, és un procés complex i costós. 

Un punt a favor que conclou l’estudi és la capacitat d’anàlisi i millora efectiva, 

que en aquest cas s’ha portat a terme mitjançant una nova distribució de peces i 

forma d’enfocar el mecanisme de suspensió posterior. 

El model final adoptat és clarament un nou camí a analitzar profundament per 

l’elaboració de nous projectes i proves per veure el futur que pot tenir el 

mecanisme. Aquest sistema plantejat, anteriorment no s’havia utilitzat en ningun  

tipus de motocicleta de carretera i muntanya i presenta unes característiques 

prou interessants, concretament en l’apartat de comportament, on desenvolupa 

una corba progressiva que ofereix unes característiques essencials per combinar 

rendiment i confort. És important consultar el plec de condicions per veure el 

rendiment del nou sistema. 

Les hores d’enginyeria són objecte de l’estudi d’una millora real  a partir d’un 

programa de CAE així com l’obtenció de resultats favorables a base de la 

correcció dels problemes en una fase prematura. 

És important destacar les hores dedicades a les sessions pràctiques (test) on es 

determina si el mecanisme pot provocar vibracions, sorolls  o simplement no es 

comporta tal i com s’esperava. 

Finalment, per concloure l’apartat més tècnic del projecte, és important valorar 

que l’objectiu principal d’aquest és la construcció d’un prototip de proves, que 

serà destinat a fer nous plantejaments i una gran inversió per poder analitzar les 

noves millores en base a l’actual, per tant s’ha de valorar des d’un punt de vista 

crític. 

Esperant haver justificat totes les característiques del projecte, amb la finalitat 

de presentar tota la documentació per fer el tràmit corresponent d’aquest PFC. 
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Rodaments i coixinets: www.skf.com 

Amortidors: www.bitubo.com 

Amortidors: www.ohlins.com 

Components per motocicletes: www.metramorfosis.com 

Elements de fixació: www.opac.net 

Elements de fixació: www.tindsa.com 

Elements de fixació: www.tornilleriasegur.com 

Elements de fixació: www.hispanox.com 

Elements de fixació: www.abtsl.com 

Vrings: www.juntasbesma.com 

Juntes i retens: www.juntasbesma.com 

Acer: www.ternium.com 

Acer: www.celsa.com 

Pasta muntatge: www.interflon.net 

Tractament residus: www.kepler.es 

Tractament residus: www.sigaus.es 

 

 

7.3. Programari 

Microsoft Office 2007: Word 2007, Excel 2007 i Project 2007. 

Gimp 2: Tractament d’imatges. 

Solid Works 2009 Student  
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http://www.celsa.com/
http://www.interflon.net/
http://www.kepler.es/
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CAPÍTOL 1: 

COMPARATIVA I 

PLEC DE 

CONDICIONS 

1.1. Introducció 

L’objectiu d’aquest capítol és validar el nou comportament mecànic del disseny, 

fent referència al model del qual disposa l’autor del projecte. A més a més, 

parametritzar uns punts de seguiment per tal d’elaborar el muntatge del conjunt 

així com assegurar el correcte funcionament del mecanisme.  

 

Un cop fet el correcte seguiment en el procés de muntatge, s’haurà de fer un 

petit anàlisi real en el prototip, abans de provar el sistema en un circuit de 

proves per veure que els càlculs elaborats en punts anteriors, segueixen 

l’esquema previst i no provoquen cap tipus de comportament estrany o 

vibracions inesperades. 

 

És important esmentar les condicions generals i específiques per poder 

interpretar el projecte i executar el prototip. 
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1.2. Comparativa de comportament 

La inversió del nou disseny ha de justificar una millora a nivell de prestacions, 

cosa que a priori, queda justificada en les corbes teòriques de comportament. 

Per tal de corroborar-ho, és necessari posar el nou disseny sobre un banc de 

proves específic. 

 

 

Figura 1.2.1: Comportament amortidor Rieju 2005-2007 

 

 

 Figura 1.2.2: Comportament amortidor prototip de proves 
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A la figura 1.2.2 (nou disseny) es veu clarament que la corba presenta una 

progressivitat més marcada comparat amb el cas de la figura 1.2.1 (Rieju 2005). 

Aquest sistema configurat, es notarà amb comoditat en zones amb irregularitats 

petites i molt seguides, ja que el basculant té més moviment amb poques forces 

que actuïn directament a la roda del darrere (reacció posterior), en canvi quan la 

reacció posterior superi el rang de 1500-2000 N (veure figura 4.6.4, pàg. 64) el 

sistema presenta menys moviment de basculant i absorbirà de manera més 

satisfactòria les grans irregularitats o salts. 

 

Comparativa de pesos: 

 

Taula 1.2.1: Comparació pesos peces 

Peça 
Pes (kg)  

Rieju 2005 

Pes (kg) 

Nou disseny 

Basculant 7,6 6,01 

Peça d’enllaç 0,41 0,266 

Biela 0,19 0,1 

 

1.3. Muntatge 

Abans de muntar el sistema cal comprovar que el departament encarregat de 

dissenyar el xassís, validi el compliment de les mesures adients referents als 

forats d’unió entre les diferents peces del basculant, amortidor i biela. Aquestes 

justifiquen el funcionament esperat, estudiat en aquest projecte. 

 

 

Figura 1.3.1: Distàncies de muntatge dels punts d’unió 

Nota: En les figures precedents falta la molla de l’amortidor. 
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Les toleràncies de muntatge referents a la posició dels diferents forats d’unió 

entre el mecanisme de suspensió i el xassís, serà de ± 3 mm. Encara que la 

tolerància sigui elevada, el comportament final serà igual al calculat 

anteriorment. 

 

Seguidament es mostra un esquema de la col·locació de cada peça. 

 

 

Figura 1.3.2: Muntatge cargols, femelles i volandera. 

 

 

 

Pel muntatge de la molla de l’amortidor, seguir les instruccions del fabricant 

BITUBO. 

 

L’operari encarregat del muntatge haurà de conèixer i disposar de les tècniques i 

eines adequades pel correcte muntatge del conjunt. L’Enginyer Tècnic estarà en 

el dret de validar, en qualsevol moment, els mètodes utilitzats pel muntatge del 

mecanisme. 
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Instruccions de muntatge: 

 

1. Col·locació dels coixinets SKF 121425 B amb les Vring corresponents al 

basculant (unió xassís). 

2. Unió del basculant juntament amb el xassís mitjançant el cargol fet a mesura 

amb la femella M12 (ISO 7040).  

3. Introducció del coixinet SKF PCM 101215 B en el forat del xassís corresponent 

a la biela.  

4. Unió de la biela amb el xassís amb un cargol ISO 7379 M8x20, volandera M10 

6340-10, femella M8 (ISO 7040) i el anells de fricció AS1024. 

5. Introducció del coixinet SKF PCM 101220 B el forat de la peça d’enllaç 

corresponent al basculant.  

6. Introducció del coixinet SKF PCM 101215 B en el forat de la peça d’enllaç 

corresponent a la unió amb la bieleta 

7. Introducció del coixinet SKF PCM 101215 B en el forat de la peça d’enllaç 

corresponent a l’amortidorr. 

8. Unió de la peça d’enllaç amb el basculant mitjançant un cargol M8x40 (ISO 

7379) juntament amb volandera M10 (DIN 6340). La femella utilitzada és una 

M8 (ISO 7040). Utilització d’anell de fricció AS1024. 

9. Unió de la peça d’enllaç amb la bieleta mitjançant un cargol M8x20 (ISO 

7379), volandera M10 6340-10, femella M8 (ISO 7040). Utilització d’anells de 

fricció AS1024. 

10.  Muntatge de l’amortidor amb cargols 2xM8x20 (ISO 7379) i femelles 2x M8 

(ISO 7040). Abans de procedir a fer aquest muntatge, és important llegir el 

punt següent (5.4) de validació d’interferències. Utilització d’anells de fricció 

AS1024. 

11. Muntatge de la roda posterior i col·locació de la cadena. Tensar cadena. 

(Consultar manual corresponent segons fabricant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Per veure detalladament cada peça amb el seu muntatge, consultar els plànols. 
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1.4. Validació 

Un cop muntat el basculant amb el xassís, abans de muntar l’amortidor 

definitivament, és necessari treure la molla de l’amortidor i comprovar la no 

existència d’interferències mecàniques. Aquestes interferències  estan 

comprovades conceptualment, però al fer aquestes accions, s’assegura una 

fabricació correcte d’aquestes peces dissenyades. 

És necessari col·locar el basculant en posició extrema (compressió màxima). 

 

 

Figura 1.4.1: 1a comprovació d’interferències 

 

  

Figura 1.4.2: 2a comprovació d’interferències. 
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1.5. Condicions generals 

 

 Les reclamacions per part del constructor (basculant), referents al disseny 

seran presentades per ell mateix, si són de caràcter econòmic o de 

incongruències constructives al Enginyer encarregat de fabricar el citat 

basculant. L’Enginyer d’aquest projecte podrà avaluar les repercussions 

que això pot provocar en el disseny global. 

 L’Enginyer Tècnic pot modificar la procedència d’alguns materials si això 

no suposa una modificació del pressupost establert. 

 Qualsevol peça defectuosa serà estudiada per l’Enginyer Tècnic per tal de 

veure si és un defecte en l’execució del fabricant o produït per un mal 

disseny. 

 En cap moment es pot modificar qualsevol aspecte del projecte sense el 

seu correcte estudi i aprovació final per part de l’Enginyer Tècnic. 

 L’actual projecte no pot ser utilitzat per la construcció definitiva del 

mecanisme sense l’aprovació final de l’Enginyer Tècnic, dels quals depenen 

els inputs en la fase de proves. 

 La Garantia i altres aspectes generals no seran vàlids ja que l’actual 

projecte té la finalitat de construir un prototip de proves per veure  el 

funcionament d’aquest. La constructora de motocicletes es farà càrrec del 

100 % dels defectes produïts en els diferents tests. 

 

1.6. Condicions específiques 

 L’amortidor ha d’estar certificat amb les condiciones referents a la 

constant elàstica. En cas contrari, és necessari determinar el 

comportament d’aquest amb un banc de proves. 

 El pilot de proves ha de tenir un pes entre 60 i 70 kg. A més a més  serà 

obligatori l’ús d’equipament de seguretat, així com botes i proteccions. 

 El circuit de proves ha de complir les característiques mínimes pel que fa 

les irregularitats del terreny. Aquesta ha de tenir un 80% d’irregularitats 

moderades i un 20% de salts compresos entre 1 i 2,5 metres d’alçada. 

Aquest circuit serà seleccionat pel fabricant de motocicles i aprovat per 

l’Enginyer Tècnic. 

 Es faran un mínim de 20 sessions de prova, aprovades inicialment per 

l’Enginyer Tècnic en el pressupost general. El fabricant podrà demanar una 

ampliació de les proves, sempre que s’aprovi un nou pressupost plantejat 

per l’Enginyer Tècnic. 

 Els tests corresponents a les sessions de proves han de tenir una durada 

mínima de 30 minuts.  
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1.7. Condicions d’elements normalitzats 

 

 Coixinets 

Les dimensions dels coixinets de lliscament en sec de material compost, 

compleixen les especificacions citades en les normatives ISO 3547-1976 i DIN 

1491. 

Les toleràncies segueixen la norma DIN 1494. 

Les toleràncies per l’amplitud del coixinet són uniformes ± 0,25 mm per totes 

les dimensions.  

Les temperatures de funcionament estaran compreses entre –40 a +110 °C, 

encara que permet breus períodes de funcionament a +130 °C. 

Aquest coixinets presenten propietats aïllants contra la electricitat. Per evitar 

la presencia d’electricitat estàtica, els components que presentin un risc 

hauran d’anar units a terra. 

 

 Cargols, femelles i volanderes 

Consultar catàleg corresponent a l’annex. Consultar annex general pàg. 53. 
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1.8. Manteniment 

 Es col·locarà una volandera de cautxú en cada sessió a la barra interior de 

l’amortidor, en posició de mínima compressió per valorar el desplaçament 

màxim efectuat en cada sessió de proves. 

 Cada 2 sessions de proves s’ha d’efectuar un anàlisi visual de l’estat del 

mecanisme, entre altres l’estat de la pintura. 

 Cada 4 sessions de proves és necessari revisar l’estat dels cargols i 

femelles i anotar l’estat en què es troben. 

 Cada 10 sessions de proves s’ha de comprovar visualment l’estat dels 

coixinets emprats. 

 A la sessió 15 i 20 es comprovarà l’estat de les unions del sistema 

amortidor, així com un anàlisi general, possibles deformacions o altres. 

 Totes les anomalies presentades a les diferents proves, així com 

comportaments inesperats del sistema, han de ser presentats, amb 

l’informe corresponent, a l’Enginyer Tècnic per tal de comprovar el disseny 

i fer les modificacions corresponents. 

 Les fulles presentades pel pilot de proves han de seguir un esquema 

semblant el següent, dels quals han d’anar firmades pel propi pilot, 

encarregat d’avaluar el comportament global del sistema. 

 

Data 
Hora 

d’inici 

Hora 

Final 

Pes 

pilot+equipament 

Desplaçament 
màxim amortidor 

(mm) 

Observacions Firma 
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1.9. Test 

Per avaluar el comportament del sistema es faran 20 sessions de proves, repartides entre el matí i la tarda, de les quals 

contindrà 4 tests de 30 minuts com a mínim. Entre test i test, ha d’haver un descans mínim de 20 minuts, suficient per prendre 

les notes corresponents a la fulla de seguiment,  posar combustible/oli en el cas necessari i fer el manteniment segons el punt 

5.7. 

 Les 20 proves estaran compreses dins les dues setmanes següents al muntatge del mecanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7.1: Diagrama de Gantt, sessions de proves
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1.10. Impacte mediambiental 

 

 Els materials sobrants en l’elaboració del projecte seran classificats en 

contenidors independents pel seu correcte tractament o reciclatge.  

 

 El fabricant del basculant i les diferents peces metàl·liques s’encarregarà 

de les sobres de ferritja, que seran reciclades per la futura elaboració de 

nous perfils o planxes d’acer. 

 

 En el taller mecànic es disposarà de contenidors especials per la retenció 

d’olis usats. Aquest oli procedeix d’amortidors defectuosos o trencats per 

un mal muntatge o utilització. 

 

 Els contenidors seran subministrats per l’empresa KEPLER, INGENIERÍA Y 

ECOGESTIÓN, S.L, imprescindibles pel compliment de la ISO 14000, 

referent a la gestió mediambiental. 

 

 La recollida de residus i olis usats s’efectuarà a través de l’empresa 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS S.L, que tenen 

cobertura al 100% del territori espanyol. 

 

 Compliment del Real Decret 679/2006 publicat en el BOE nº132, 3 de juny 

del 2006. 
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CAPÍTOL 1: 

PRESSUPOST I 

ESTAT DE 

MESURAMENTS 

En aquest projecte es troben els apartats corresponents per la correcte 

elaboració del pressupost general. Queden definits en els següents punts: 

 

 Cost d’enginyeria, disseny i documentació 

 Cost materials adquirits 

 Conjunt a fabricar i pintura 

 Muntatge 

 Test 

 

 

En el pressupost general s’especifica el pes o volum de les diferents peces 

manufacturades amb perfils normalitzats. Els elements específics, tal com 

cargols, femelles i rodaments, s’especifica el pes (si s’escau) en el apartat 

corresponent d’elements normalitzats o catàlegs.  
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L’estat de mesuraments té l’objectiu de determinar el pes total del conjunt, 

quedant  definit amb una taula on s’especifica el  següent: 

 

 Tipus de peça 

 Unitats que formen el conjunt 

 Pes unitari de cada peça 

 Pes total del conjunt. 

 

Finalment s’obté el pes final del conjunt amb grams. 
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1.1. Cost d’enginyeria 

 

Taula 1.1.1: Cost d’enginyeria 

Concepte Hores €/h TOTAL (€) 

Enginyer Tècnic 240 39 9360 

Administratiu 25 10 250 

 

 

 

 

 

1.2. Materials 

 

Taula 1.2.1: Cost materials 

Concepte Unitats 
Pes/Unitat 

(g) 
€/Unitat Total (€) 

Cargol ISO 7379 M8x25 3 27,1 1,25 3,75 

Cargol ISO 7379 M8x40 2 38,9 1,32 2,64 

Cargol Hexagonal DIN 6921  M12x250 1 206,9 3,95 3,95 

Femella ISO 7040 M8 5 6 0,38 1,9 

Femella ISO 7040 M12 1 16,6 0,45 0,45 

Volandera DIN 6340 M10 1 28 0,14 0,14 

Volandera  ISO 7089 M10 4 6 0,12 0,48 

Disc de fricció INA AS1024 10 3 0,82 8,2 

Coixinet SKF PCM 101220  1 3,9 3 3 

Coixinet SKF PCM 101215  3 3,8 2,85 8,55 

Coixinet SKF PCM 121425  2 5,8 3,02 6,04 

Vring VA0012 4 1,1 0,83 3,32 

Volandera cautxú 1 1 0,1 0,1 

Amortidor BITUBO sèrie WZE (sense 

molla) 
1 1050 190,9 190,9 

Molla BITUBO W180K07501 1 560 106,10 106,10 

 

 

 

TOTAL (€) 9610 

TOTAL (€) 339,52 
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1.3. Peces a fabricar i pintura 

Taula 1.3.1: Cost conjunt a fabricar i pintura 

Concepte Pes (kg) Cost peça (€) (1) Cost pintura (€)(2) TOTAL (€) 

Basculant 6,01 59 29,87 88,87 

Peça d’enllaç 0,266 15,5 2,21 17,71 

Biela 0,1 9,85 1,96 11,81 

 

 

 

(1): Cost del material manufacturat en €, on s’inclou el preu del material en €/kg, tractaments 

finals del material, mecanitzats de les parts corresponents segons els plànols i tot el procés de 

soldadura si s’escau.  

(2): Cost de la pintura en € per una capa de 40 μm de pintura antioxidant més una capa de 100 

μm de pintura acrílica. Es considera a 1,1 €/cm3. 

 

1.4. Mà d’obra muntatge 

Taula 1.4.1: Cost mà d’obra operari 

Concepte Hores €/h TOTAL (€) 

Basculant 0,5 20 10 

Biela 0,25 20 5 

Peça d’enllaç 0,3 20 6 

Amortidor 0,15 20 3 

Altres 0,2 20 4 

 

 

1.5. Test en circuit 

Taula 1.5.1: Cost pilot + circuit de proves 

Concepte Hores €/h TOTAL (€) 

Pilot  120 20 2400 

Circuit+gasolina+altres 120 25 3000 

 

 

 

TOTAL (€) 118,39 

TOTAL (€) 28 

TOTAL (€) 5400 
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1.6. Valoració econòmica TOTAL 

 

COST D’ENGINYERIA........................................................................ 9.610 € 

MATERIALS................................................................................... 339,52 € 

PECES  A FABRICAR I PINTURA........................................................ 118,39 € 

MUNTATGE.......................................................................................... 28 € 

TEST CIRCUIT................................................................................. 5.400 € 

 

      BASE IMPOSABLE            15.495,91 € 

IMPREVISTOS (5%)              774,79€ 

 

 SUBTOTAL          16.270,71 € 

IVA (16 %)          2.603,31 € 

 

TOTAL A PRESSUPOST          18.874,02 € 

 

 

Puja el pressupost general la citada quantitat de DIVUIT MIL VUIT-CENTS 

SETANTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS. 
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1.7. Estat de mesuraments 

Taula 1.7.1: Resum pes conjunt peces 

Concepte Unitats Pes unitari (g) Pes TOTAL (g) 

Basculant 1 6010 6010 

Peça d’enllaç 1 266 266 

Biela 1 100 100 

Cargol ISO 7379 M8x25 3 27,1 81,3 

Cargol ISO 7379 M8x40 2 38,9 77,8 

Cargol Hexagonal  DIN 6921  

M12x250 
1 206,9 206,9 

Femella ISO 7040 M8 5 6 30 

Femella ISO 7040 M12 1 16,6 16,6 

Volandera DIN 6340 M10 1 28 28 

Volandera  ISO 7089 M10 4 6 24 

Disc de fricció INA AS1024 10 3 30 

Coixinet SKF PCM 101220  1 3,9 3,9 

Coixinet SKF PCM 101215  3 3,8 11,4 

Coixinet SKF PCM 121425  2 5,8 11,6 

Vring VA0012 4 1,1 4,4 

Volandera cautxú 1 1 1 

Amortidor BITUBO sèrie WZE 

(sense molla) 
1 1050 1050 

Molla BITUBO W180K07501 1 560 560 

TOTAL PES (g) 8512,9 
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