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Aquest apartat del projecte realitza l'enumeració i descripció de les condicions tècniques i 

requisits a complir pels materials, peces i components per a la fabricació de la bicicleta, així com 

descripció de les condicions i controls a realitzar sobre els processos i procediments utilitzats per a 

la seva fabricació i muntatge.

Com a apunt, s'ha de dir, que les bicicletes reclinades no tenen una norma específica, ni de 

geometria, construcció i assajos del producte acabat, no s'ha trobat. Per aquest motiu, Es regirà per 

la NORMA ESPAÑOLA DE BICICLETAS DE PASEO. UNE-EN 14764. del novembre de 2006.

Aquesta normativa és una adaptació de la normativa europea EN 14764:2005, aprovada per 

el Comitè Europeu de Normalització CEN.
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1. Material:

El tricicle reclinat, esta composat bàsicament d'alumini, concretament l'alumini 6061-O.

La serie 6061, esta composada per alumini, amb magnesi i silici com els elements d'aliatge.

Té característiques mecàniques generalment bones i és tèrmicament tractable i soldable. És 

un dels aliatges més comuns de l'alumini per a l'ús de fins generals.

Es  produeix  freqüentment  en diversos  els  graus  de  templa  per  calor,  6061-O,  6061-T4, 

6061-T6, 6061-T651, 6061-T42.

Característiques bàsiques:

La serie 6061 té a densitat de l'³ de 2.70 g / cm

Composició química:

La composició de l'aliatge de 6061 és: 

Silici:  mínim del 0,4%, màxim del 0,8% per pes 

Ferro:  cap mínim, màxim 0,7% 

Coure:  mínim 0,15%, màxim 0,40% 

Manganès:  cap mínim, màxim 0,15% 

Magnesi:  mínim 0,8%, màxim 1.2% 

Crom:  mínim 0,04%, màxim 0,35% 

Zinc:  cap mínim, màxim 0,25% 

Titani:  cap mínim, màxim 0,15% 

Altres elements no més del 0.05%

Resta: Alumini 97%
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Característiques mecàniques:

Les característiques mecàniques del 6061 depenen en major part del Templa, o tractament 

tèrmic, del material.

6061-0: Té com a major mòdul elàstic 125 MPa, i una  màxima força de treball de 55 MPa. 

El material té allargament (estirament abans de l'última falta) del 25-30%. 

Aplicacions:

• L'aliatge 6061 és àmpliament utilitzat en la construcció d'estructures d'avió, per exemple 

ales i fuselatge d'avions senzills, no pas comercials o militars. 

• S'utilitza per a la construcció de parts de petits vaixells. 

• L'ús més general es dóna en la construcció de quadres de bicicleta i els seus components. La 

indústria també utilitza les series 7005 i 7075 d'aliatges d'alumini.

Soldadura:

Aquest aliatge és altament soldable. Es solda amb soldadura de gas inert de tungstè. D'altre 

banda, després de soldar amb autògena, les característiques ja són properes a les de 6061-0, degut a 

una pèrdua de strenngth de l'entorn del 80%. 

Els procediments de soldadura en alumini poden ser de tres tipus: amb l'arc elèctric, per 

punts o per fricció. 

Hi ha dues tècniques de soldadura a l'arc d'un costat: la soldadura a l'arc sota atmosfera inert 

amb elèctrode refractari o procediment TIG 
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2. Obtenció del material per a la fabricació.

Extrusionament:

Perfils d'alumini extrusiu:

L'extrusió és un procés tecnològic que consisteix en donar forma o modelar una massa fent 

sortir per una obertura especialment disposada per aconseguir perfils de disseny complicat. En el 

cas de la  reclinada,  els  perfils  són estàndard,  ja  que són perfils  circulars i  el·lipsoides  els  que 

s'estudien.  

S'aconsegueix  mitjançant  la  utilització d'un flux continu de la  matèria  primera,  alumini. 

Aquest alumini primari es sotmet a fusió, transport, pressió i deformació a través d'un motlle segons 

sigui el perfil que es vulgui obtenir.

L'alumini, degut a de les seves propietats, és un dels metalls que més s'utilitza per a produir 

varis tipus de perfils i alguns de força complicats, que s'usen principalment en les construccions de 

fusteria metàl·lica. Es pot extruir tant alumini primari com secundari obtingut mitjançant reciclat. 

Per  realitzar  l'extrusió,  la  matèria  primera,  es  subministra  en  cartutxos  cilíndrics  també 

anomenats "totxos". El procés d'extrusió consisteix a aplicar una pressió al cilindre d'alumini (totxo) 

fent-lo passar per un motlle (matriu), per aconseguir la forma desitjada. Cada tipus de perfil, té un 

"motlle" anomenat matriu adequat, que és el que determinarà la seva forma.

 

El totxo s'escalfat (aproximadament a 500 ° C, temperatura en el qual l'alumini arriba a un 

estat plàstic) per a facilitar el seu pas per la matriu, i és introduït a la premsa. Després, la base del 

totxo és  sotmesa  a  una flama de combustió  incompleta,  per  generar  una capa  fina de  carboni. 

Aquesta capa evita que l'èmbol de la premsa quedi enganxat a aquest.  La premsa es tanca, i un 

èmbol comença a empènyer el totxo a la pressió necessària, d'acord amb les dimensions del perfil, 

obligant-lo a sortir per la boca de la matriu. La gran pressió a què es veu sotmès l'alumini fa que 

aquest elevi la seva temperatura guanyant mal·leabilitat.
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Del procés d'extrusió i  tremp, depenen gran part  de les característiques mecàniques dels 

perfils, així com la qualitat en els acabats,. El tremp, en un aliatge d'alumini, es produeix per efecte 

mecànic o tèrmic, creant estructures i propietats mecàniques característiques.

Acabat del extrusionat:

 

A mesura que els perfils extrusionat van sortint de la premsa a través de la matriu, llisquen 

sobre una cinta o bancada on se'ls refreda amb aire o aigua, en funció de la seva mida i forma, així 

com les  característiques  de  l'aliatge  involucrades  i  les  propietats  requerides.  Per  obtenir  perfils 

d'alumini rectes i eliminar qualsevol tensió en el material, se'ls estira. Després, es tallen en longituds 

adequades i s'envelleixen artificialment per aconseguir la resistència apropiada.  L'envelliment es 

realitza en forns a uns 200 º C i són al forn durant un període que varia entre 4 a 8 hores. Tot aquest 

procés es realitza de forma automatitzada.

 

Temple dels perfils:

 

Els processos tèrmics són els responsables de l'augment de la resistència de l'alumini. Hi ha 

dos  processos  de  tremp que  són:  el  tractament  tèrmic  en  solució,  i  l'envelliment.  El  tremp T5 

s'aconsegueix  mitjançant  envelliment  dels  perfils  que  passen  als  forns  de  maduració,  els  quals 

mantenen una determinada temperatura durant un temps donat. Normalment 185 ° C durant 240 

minuts pels aliatges de la família 6060, d'aquesta manera s'aconsegueix la precipitació del silici amb 

el magnesi en forma de silicat de magnesi (SiMg2) dins de les dentritas d'alumini, produint així el 

tremp del material. La temperatura de sortida d'extrusió superior a 510 º C per als aliatges 6060 més 

el correcte refredament dels perfils a 250 º C en menys de quatre minuts, és fonamental perquè el 

material adquireixi les seves propietats, a aquest material se li considera de tremp 4 o T4 o també 

conegut com sense tremp.

 

El tremp és mesurat per Duròmetres, amb la unitat de mesura anomenada Webster o graus 

Websters.
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Fosa de peces:

Pistó de motor d'alumini fos:

 

La fosa de peces consisteix fonamentalment a omplir un motlle amb la quantitat de metall 

fos requerit per les dimensions de la peça a fondre, perquè després de la solidificació, obtenir la 

peça que té la mida i la forma del motlle. Aquest tipus, es perfila com el més adient per a l'obtenció 

dels preparats: del pedaler, seient i manillar. Adjunts al quadre de la reclinada.

 

Hi ha tres tipus de processos de fosa diferenciats aplicats a l'alumini:

-  Fosa en motlle de sorra.

-  Fosa en motlle metàl·lic.

-  Fosa per pressió o injecció.

 

Mecanitzat:  

El mecanitzat de les peces es durà a terme mitjançant un centre de mecanitzat CNC.

 

El mecanitzat de l'alumini i els seus aliatges en màquines eines d'arrencada d'encenalls en 

general,  és fàcil i  ràpid i està donant pas a una nova concepció de la mecanització, anomenada 

genèricament: mecanitzat ràpid. Durant l'arrencada de viruta, les forces de tall que tenen lloc són 

considerablement menors que en el cas de les generades amb l'acer (la força necessària per a la 

mecanització de l'alumini és aproximadament un 30% de la necessària per mecanitzar acer). Per 

tant, els esforços sobre els útils i eines així com l'energia consumida en el procés és menor per a 

l'arrencada d'un volum igual d'encenall.

 

 El concepte de mecanitzat ràpid es refereix al que es produeix en les modernes màquines 

eines de Control Numèric com el centre de mecanitzat de cinc eixos. Amb capçals potents i robustos 

que els permeten girar a molts milers de revolucions per minut fins l'ordre de 30.000 rpm, i avanços 

de treball molt grans quan es tracta del mecanitzat de materials tous i amb molt buidatge de viruta, 

tal i com es dóna en la fabricació de motlles o de grans components de la indústria aeronàutica.
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L'alumini té unes excés lents característiques de conductivitat tèrmica, la qual cosa és un 

important avantatge, ja que permet que la calor generada en el mecanitzat es dissipi amb rapidesa. 

La seva baixa densitat fa que les forces d'inèrcia, en les peces d'alumini giratori (tornejats) siguin 

així mateix molt menors que en altres materials.

 

Passa,  però,  que  el  coeficient  de  fricció  entre  l'alumini  i  els  metalls  de  tall  és, 

comparativament amb altres metalls, elevat.  Aquest fet unit a la seva baixa resistència fa que es 

comporti  com  plastilina,  podent  causar  l'afebliment.  Deteriorant  la  qualitat  de  la  superfície 

mecanitzada a baixes velocitats de tall i fins i tot a elevades velocitats amb refrigeració insuficient. 

Sempre que la refrigeració en el tall sigui suficient, hi ha una menor tendència a l'afebliment amb 

aliatges més dures, amb velocitats de tall més grans i amb angles de despreniment grans.

 

El desenvolupament de la mecanització ràpida permet que per a moltes peces complexes, no 

sigui necessari  fondre prèviament,  sinó que es mecanitzen a partir  d'uns prismes els  quals se'ls 

realitza tot el buidatge que sigui necessari.

 

El mecanitzat ràpid pot representar una reducció de costos al voltant del 60%. 

Així doncs es dona per definida l'obtenció dels materials per a la fabricació de la reclinada. 

De igual manera es dóna per aclarit el procediment per a la fabricació dels components dissenyats 

en el projecte.
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3. Acabats i toleràncies.

 

En el disseny de les peces que constitueixen la reclinada, cal que tingui en consideració 

diverses toleràncies.

1. Tolerància  en  el  proces  de  modelatge  o  extrusió:  S'ha  de  tenir  en  consideració  que  un 

material  en  refredar  es  contrau  depenent  del  tipus  de  metall  que  s'estigui  utilitzant,  de 

manera que els models hauran de ser més grans que les mesures finals que s'esperen obtenir. 

Aquest fet, però, no intervé en el projecte.

2. Tolerància per l'acabat: Quan una peça es fabrica, es necessari realitzar algun treball d'acabat 

en les superfícies generades, això s'aconsegueix polint o traient algun material de les peces 

produïdes, per la qual cosa s'ha de considerar en el modelatge aquesta rebaixa de material.

Així doncs cal dir  que treien els casos que s'indiqui expressament en contrari,  totes les 

superfícies de les peces tindran una superfície llisa i uniforme. Tindran una tolerància de cota en 

mm de ±0,5 i una d'angle en graus de ±1º.
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4. Elements normalitzats

Els següents elements normalitzats, formen part del disseny del tricicle, i són necessaris per 

a la conjunció del elements dissenyats, com ho són els cargols (encarregats d'unir peces), o com els 

rodaments (donen moviment de gir).

Nom Element  Norma
Nombre per a 

l'ensamblatge de 
peces de disseny

Cargol junta seient ISO 7380 – M6 x 10 --- 10N 12
Cargol base seient ISO 7380 – M8 x 12 --- 12N 5
Cargol suport manillar ISO 7380 – M4 x 12 --- 12N 4
Hexagon flange nut ISO – 4161 – M8 - N 1
Passador ISO 7379 – 10 x 30 --- N 1
Rodament eix ISO 15 ABB – 4732 – 38,SI,NC,38_68 1
Rodament manillar ISO 355-2 - 2FB15 – 10,SI,NC,10 1

Tret dels rodaments, la resta d'elements són d'acer inoxidable.

A l'hora de realitzar el muntatge, seran necessàries claus alen (2'5, 4, 5) i una clau fixe (13). 

Els rodaments es muntaran a pressió o per escalfament, serà indiferent, sempre que quedin fixes.
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5. Muntatges compres:

El mànec del manillar, és un element de fàcil acoblament, ja que s'ajusta a pressió en el 

manillar. Si el fabricant ho prefereix, es possible utilitzar sistemes més complexos, manillars que es 

fixen mitjançant uns cargols de mètric petit, o una mica més senzill, amb abraçadora. La opció més 

simple seria utilitzar cintes de manillar, que queden fixades per adderencia. En qualsevol cas, els 

elements de fixació venen donats amb la compra.

Proposta: mànec de fixació rapida.

Pel sistema de frens, s'estima que la millor opció és la de frens de disc, ja que el sistema de 

pinça habituals, a l'eix de darrera no es podrien muntar. Aquest, en canvi, no necessita abraçar la 

roda per poder frenar. El disc, s'acobla amb la roda en el “buje” i s'ajusta mitjançant un diàmetre 

interior dentat. La tija, només seria necessària per a la roda davantera, ja que aquesta si es subjecta 

per la forquilla. Els frens, si s'han d'acoblar al quadre de manera que abraci el disc. L'acoblament, es 

realitzaria mitjançant els cargols que venen donats amb la compra.
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Les rodes del darrera van acoblades al  eix de rotació,  situat  en la part  interior del eix 

posterior del quadre. De manera que són solidaries al eix. En aquest cas, en lloc d'incorporar els 

pinyons, només s'incorporarà el disc de fre.

La roda davantera s'acoblaria a la forquilla tal i com es faria en una bicicleta convencional. 

La tija,  la qual va incorporada a l'eix central  del  “buje” de la roda,  ja esta preparada per a un 

muntatge ràpid.

Els pinyons, que han de instal·lar-se en l'eix de rotació, s'han de muntar a l'hora que es 

munten  els  rodaments  de  l'eix  de rodament,  mitjançant  el  dentat  interior.  D'aquesta  manera,  el 

sistema de pinyons queda fixe i solidari a l'eix. s'instal·larà de manera que quedi entre les dos parts 

del eix de darrera, i ha de quedar alineat amb el pedaler.
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El pedaler, s'ha d'instal·lar en el preparat pel pedaler, en la part davantera del tricicle. El 

“buje”,  queda en l'interior  del forat,  en els  extrems, s'acoblen els  plats  i  les  bieles.  Els  cargols 

necessaris són de compra, depenent del model escollit. En aquest cas: 6 cargols M3 ISO 7380.

Els pedals, són uns elements que s'adapten amb el pedaler de forma ràpida, mitjançant un 

petit eix roscat, i es pot acoblar de diferents formes, la més senzilla, per via de cargols que queden 

fixes al pedaler, però giren boixos en l'interior del pedal.
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Les manetes del canvi de marxes, s'acoblen en el manillar, en l'extrem interior del mànec. 

Es fixa per mitjà de abraçadores. Aquest ha de quedar de manera que es pugui manipular amb el dit 

polze. Les manetes del canvi han de anar connectades per mitjà d'un cable al desviador del canvi. 

Els cargolets amb cap alen, s'adjunten a la compra.

El desviador del canvi, es connecta amb les manetes del canvi, ja que aquestes accionen el 

mecanisme. Aquest ha de situar-se sobre els pinyons i al costat del pedaler, per poder realitzar la 

seva funció en tots dos conjunts d'engranatges. El canvi de rodament, es limita a desplaçar la cadena 

segons  convingui.  La  fixació  al  quadre  de  la  reclinada  es  farà  per  mitjà  de  abraçadores,  amb 

cargolets de compra de conjunt, 4xM3 ISO-7380.
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El seient ja esta equipat, només s'ha de demanar al fabricant que prepari la base d'aquest, 

perquè encaixi amb el nostre sistema. Adjuntant el plànol de l'element de disseny en la comanda, ja 

queda per acordada l'adaptació. Els cargols venen definits pel disseny.

La direcció, ve formada per diferents elements, vuit elements, cinc dels quals s'ensamblen 

per la part superior, per aquest ordre: cassoleta superior, rodament superior, femella d'estrenyiment, 

separador i contrafemella. Per la part inferior s'acoblen la cassoleta inferior, el rodament inferior i la 

pista, també per aquest ordre. Les cassoletes, entren amb ajust, i son les encarregades d'evitar el 

moviment lineal. Els rodaments faciliten el moviment angular. Un martell i un parell de claus fixes 

seran necessaris pel muntatge d'aquest element.

La cadena, que ha de ser més llarga, ja que així ho requereix el sistema, s'identificarà en 

l'apartat de compres. Es poden utilitzar d'altres, si són més petites, es poden acoblar dues, ja que 

aquestes són completament desmuntables.
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A continuació es mostren les eines i utillatges d'us general per al muntatge i desmuntatge 

d'elements d'una bicicleta, que serien igual d'útils per al tricicle:

1. Claus de direcció oversize: per a desmuntar i regular la direcció. L'extrem dret de la clau 

inferior s'utilitza per separar les bieles.

2. Desmunta corones: per desmuntar el joc de pinyons, així com separar les corones.

3. Clau de bieles: per afluixar i apretar el cargol de les bieles.

4. Extractor de pinyons: serveix per desmuntar i muntar els cassetes de pinyons.

5. Extractor de bieles: per separar les bieles del eix del pedaler.

6. Tenalles talla-cables: per eliminar els sobrants dels cables a l'hora d'instal·lar de nous.

7. Tenalles: Varis usos.

8.  Claus de cons: pel muntatge i desmuntatge dels “bujes”.

9. Martell de nylon: ajuda a apretar i afluixar les femelles i cargols.

10. Claus de direcció i pedaler: per a regular una direcció de diàmetre normal i per desmuntar i 

ajustar el pedaler

11. Claus alen: gaire bé tots els cargols de bici tenen cap alen.

12. Tronchacadenes: per obrir i tancar els eslavons de cadenes.

13. Clau de radis: per girar el cap dels radis a l'hora de centrar la roda.

14. Claus fixes: apretar i afluixar totes les femelles hexagonals.

15. Tornavisos:  pràcticament  només  serveixen  per  regular  els  límits  de  moviment  dels 

desviadors del canvi.

16. Clau anglesa: diferents usos.
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