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RESUM 

L’objectiu d’aquest projecte és el de dissenyar un mecanisme per allotjar diferents tipus de 

llantes de motocicleta, amb els respectius pneumàtics, que permeti obtenir els valors de les 

forces i els moments que es generen a la zona de contacte entre el pneumàtic d’una 

motocicleta i el terra on rodola; a fi i a efecte d’estudiar el comportament dinàmic del 

pneumàtic (les reaccions entre ambdues superfícies). 

Aquest mecanisme formarà part del banc d’assaig de pneumàtics de motocicleta, que 

actualment s’està construint al Departament d’Enginyeria Mecànica (DEM) de l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

No s’ha partit de cap disseny preliminar, sinó que en base a l’estructura del pòrtic ja existent 

de l’esmentat banc d’assaig, a les especificacions donades pel DEM, i a diferents models 

de llantes dels quals s’ha disposat, s’ha projectat el present suport sensoritzat.  

Per a fer-ho, s’han utilitzat diferents programes informàtics. El disseny s’ha fet amb un 

software de Dibuix Assistit per Ordinador amb tres dimensions (CAD 3D, en anglès) 

anomenat Autodesk Inventor (R10). Les peces i subconjunts  que ho han requerit han estat 

calculades i optimitzades gràcies a l’anàlisi per elements finits mitjançant el programa 

d’Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE, en anglès) anomenat ANSYS, versió 11.0. Tots 

ells suportats per Windows XP, de Microsoft. 

També s’han tingut en compte consideracions mediambientals i de seguretat en el disseny, 

com ara el reciclatge de les peces o un funcionament sense perills per l’usuari del banc. 

Com a resultat, s’ha obtingut un suport sensoritzat mòbil, que permet instal·lar-se de 

manera ràpida a qualsevol posició de treball del banc i que és capaç d’allotjar i funcionar 

amb la majoria de mides de llanta que podem trobar a les motocicletes actuals. Combinant 

elements mecànics, elèctrics i electrònics podrem generar la força desitjada en sentit 

vertical, així com determinar els tres components de força (vertical, horitzontal i longitudinal) 

i els tres parells (de rodament, d’alineament i de bolcada) que es generen a la zona de 

contacte. Aquestes magnituds, serviran al DEM per fer estudis del comportament dinàmic 

del pneumàtic. 
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1. GLOSSARI 

És necessari comentar que, pensant en la posterior construcció de cada peça que forma el 

suport sensoritzat, s’ha decidit assignar unes referències com les següents per les peces, 

conjunts i components que formen la màquina. 

- Per les peces: 

 6158066-XYZ  NOM DE LA PEÇA, on X, Y i Z són nombres enters compresos entre 

 el 0 i el 9 

- Per als conjunts: 

 6158066-AMX NOM DEL CONJUNT, on A és una lletra de l’abecedari, M pot ser 

 una lletra o un nombre enter comprès entre el 0 i el 9 i X sempre serà un nombre 

 comprès entre el 0 i el 9. 

 6158066-000 s’ha designat per al conjunt general. 

- Per als components i accessoris: 

Si aquests no han de ser modificats, s’utilitzarà la referència que ens proporcioni el 

fabricant. Si han de ser modificats (ja sigui per alguna operació de mecanitzat, 

recobriment, etc.) se’ls hi assignarà una referència de peça 

 

Per exemple, el conjunt 6158066-A01 seria el conjunt A del projecte 6158066 (número 

donat a l’atzar) i que conté la majoria de peces de la sèrie 1. 

Tots els plànols que hi ha en la present documentació, segueixen aquesta numeració. 
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2. PREFACI 

2.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte rau en l’encàrrec rebut per part del professor Sr. Miquel Sararols i 

Figueras, del Departament d’Enginyeria Mecànica de l’ETSEIB. El suport sensoritzat és un 

dels elements clau del banc d’assaig de pneumàtics de motocicleta, que ell mateix ha 

dissenyat com a base de la seva tesi doctoral. 

2.2. Motivació 

Podríem dir que la motivació principal que ha permès tirar endavant aquest projecte, és 

l’afecció que hom té cap al món del motor, la mecànica i, sobretot, la motocicleta.  

La originalitat de la proposta, la llibertat d’elecció en la fase de disseny i el fet de saber que 

aquest projecte havia d’acabar essent una realitat, amb la dificultat que això implicava, van 

ser altres fonts, de vegades força enrevessades, de motivació.  
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3. INTRODUCCIÓ 

3.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té com a objectiu final el disseny de tot el conjunt d’elements, components i 

peces que permetin construir el suport sensoritzat que allotjarà la llanta amb el pneumàtic 

de motocicleta que es vulgui assajar al banc del DEM. La sensòrica que incorporarà el 

suport haurà de facilitar a l’usuari del Banc els valors de les forces i els moments que es 

generen en el contacte pneumàtic-terra (superfície rodant del banc). Cal aclarir que 

l’objectiu del projecte no és estudiar aquest fenomen físic, sinó donar la informació 

necessària per poder estudiar-lo amb més facilitat. 

El banc ha de ser capaç d’assajar qualsevol tipus de pneumàtic i en qualsevol posició de 

treball. Això implica que el suport que s’estudia ha de poder funcionar amb diferents mides 

de llantes en qualsevol de les posicions de treball del banc. 

 

3.2. Abast del projecte 

El present projecte abasta tot el disseny mecànic del mecanisme, així com l’adaptació en ell 

dels components elèctrics i electrònics emprats, el condicionament d’aquestes senyals  

elèctriques i la selecció de la tarja d’adquisició de dades que permeti tractar-les des d’un 

ordinador. 

Tota la documentació i plànols de que consta el projecte hauran de servir per a la posterior 

construcció i posta en marxa del suport sensoritzat en el banc del DEM; aspecte que queda 

fora de l’abast d’aquest projecte. 
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4. ESTUDI DEL BANC D’ASSAIG 

S’ha realitzat un estudi funcional i dimensional del banc d’assaig de pneumàtics a on s’hi 

haurà de muntar el suport sensoritzat. 

Aquest banc d’assaig es troba a les dependències del DEM, concretament al Pavelló G -1 

de l’ETSEIB. Actualment està parcialment construït. Bàsicament li manca el suport 

sensoritzat, l’aplicació d’asfalt a la pista de rodament, el software de control i la posada a 

punt de tot el sistema en general.  

A la figura 4.1 s’hi pot observar el seu estat actual, a octubre de 2008. 

 

 

Fig. 4.1 Estat actual del Banc d’assaig de pneumàtics de motocicleta del DEM 

 

El banc està format per dues estructures ben diferenciades. En un pla horitzontal hi ha una 

superfície rodona (plat o disc) on damunt s’hi col·locarà la pista de rodament. Aquesta serà 

intercanviable a fi i a efecte de simular diferents coeficients de fregament entre el 

pneumàtic i la pista. Aquest plat i l’estructura que el suporta descansen al damunt d’un grup 

cònic, fixat al terra, que mitjançant un motor elèctric, permetrà fer girar el plat a diferents 

velocitats. La figura 4.2 mostra amb més detall aquest element. 
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Fig. 4.2 Detall del plat giratori del banc 

 

Per tal d’uniformitzar les deformacions del disc i poder aplicar els esforços desitjats entre el 

pneumàtic i la superfície de rodament, s’hi ha disposat quatre conjunts de suports giratoris, 

formats per un peu i un parell de rodes d’alta capacitat de càrrega cada un, que suporten el 

disc per la part inferior. N’hi ha tres a la zona habilitada per rodar-hi el pneumàtic (zona del 

pòrtic) i un altre a l’extrem diametralment oposat. 

En veiem el detall a la figura 4.3. 

Pista de rodament 

Motor elèctric 

Bancada amb el grup 
cònic i el reductor 

Disc Pòrtic 
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Fig. 4.3 Detall dels suports giratoris a la zona inferior del pòrtic 

 

L’altre estructura és el pòrtic que allotjarà el suport sensoritzat dissenyat en aquest projecte. 

Aquest pòrtic té dos peus fixos al terra que incorporen un rodament cada un; mitjançant 

aquests rodaments i les platines de forats equidistribuits en mitja circumferència, podrem 

donar diferents inclinacions respecte al pla vertical i, per tant, simular el pas per corba d’una 

motocicleta. Val a dir que aquestes inclinacions seran discretes, és a dir, en intervals de 10º 

i fins a una inclinació màxima de 60º respecte al pla vertical i en ambdós sentits.   

El suport sensoritzat haurà d’anar muntat damunt dels dos passamans mecanitzats que hi 

ha a la part superior del pòrtic. Aquests tenen un seguit de forats roscats a M10, separats 

equidistancialment entre ells a 100 mm que permetran subjectar el suport en la posició 

longitudinal desitjada. 

A les figures 4.4 i 4.5 s’hi poden observar aquests detalls. 

Suport giratori 
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Fig. 4.4 Pòrtic 

 

 

Fig. 4.5 Rodament i placa amb forats d’inclinació del pòrtic 

 

Forats d’inclinació 
del pòrtic 

Rodament 

Guiatge i 
enclavament del 

suport sensoritzat 
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Pel que fa al dimensionament del banc, tal i com mostra la figura 4.6, els elements que el 

composen són els següents: 

 

 

Fig. 4.6 Elements que composen el banc 

 

Del conjunt mecànic cal destacar-ne les dimensions principals. Per exemple, el disc té un 

diàmetre de 3 m, amb un diàmetre de treball1 de 2,5 m i una velocitat de gir màxima 

d’aproximadament 60 voltes per minut. Aquesta és variable al 10, 25, 50 i 100% de la 

màxima. Amb aquesta velocitat màxima s’obté una velocitat lineal d’uns 30 km/h. 

                                                

 

 

1 S’entén com a diàmetre de treball la distància teòrica entre el punt de contacte roda - disc i el centre de rotació 

del mateix, multiplicat per dos.  
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El suport sensoritzat que allotja la roda, incorpora el motor hidràulic A2FM, de BOSCH, que 

permetrà que el pneumàtic pugui girar fins a un màxim de 300 voltes per minut, equivalent 

a uns 35 km/h per a una llanta de 17 polzades. 

Combinant el gir del plat amb el gir de la roda està previst que s’obtinguin uns lliscaments 

longitudinals màxims d’un 15% amb acceleració i d’un 30% amb frenada. 

Desplaçant el punt de contacte roda-disc en sentit longitudinal al pòrtic s’arribaran a 

aconseguir uns angles de deriva del pneumàtic que van de -30º a 30º en continu. 
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5. ESTUDI PREVI DEL SUPORT SENSORITZAT 

5.1. Definició de les especificacions 

Per al disseny del suport sensoritzat, i concretament per a elaborar aquesta memòria, s’ha 

utilitzat la terminologia i sistemes de referència definits per SAE (SAE J670e Vehicle 

Dynamics Terminology), segons [Álvarez, Luque i Vera, 2004, p. 40]. 

Així doncs, el sistema de referència utilitzat es defineix com el que es mostra a la figura 5.1. 

 

 Fig. 5.1 Sistema de referència d’un pneumàtic. [Álvarez, Luque i Vera, 2004, p. 40] 

- Eix X. Definit per la recta d’intersecció del pla mig de la roda i el pla de la 

superfície de rodament en sentit positiu coincident amb el d’avanç del vehicle. 

- Eix Z. És l’eix perpendicular al pla de la superfície de rodament i el seu sentit és 

positiu cap a terra. 

- Eix Y. És l’eix perpendiculars als dos anteriors i forma amb ells un sistema 

ortogonal a dretes. 

- L’origen del sistema de referència coincideix amb el centre de la petjada de 

contacte. 
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El suport sensoritzat ha de complir les següents especificacions exigides pel DEM: 

 � Adaptable a les diferents posicions, longitudinals (eix X) i d’inclinació (ε), del 

 pòrtic. 

 � Permetre assajar diferents tipus de pneumàtics (ja sigui en diàmetre, amplada o 

 funcionalitat) amb la respectiva llanta. 

 � Generar una força continguda en el pla vertical de la roda, en sentit vertical 

 quan el pòrtic està a 0º, de fins a un valor de 2000 N. 

 � Donar la informació necessària i suficient per poder determinar els tres 

 components de força i els tres moments de força que es generen a la zona de 

 contacte entre el pneumàtic i la superfície on aquest rodola. Com a valors màxims 

 d’aquestes forces podrem trobar les que indica la figura 5.2. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 Vectors amb mòdul màxim de força que es preveu trobar 

FY MAX = 1000 N 

FX MAX = 2000 N 

FZ MAX = 2000 N 
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6. SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

En base a les especificacions ja esmentades, s’ha procedit a dissenyar, aplicant un disseny 

concurrent, tots els elements que formen el suport sensoritzat. S’ha dividit el conjunt 

general en diferents subconjunts, cada un dedicat a solucionar l’especificació corresponent. 

Aquests subconjunts, que es tractaran amb més detall, són: 

- Aplicador de càrrega vertical i ajust d’alçada de llanta 

- Subjecció del motor hidràulic i transductor de parell 

- Estructura principal d’acoblament dels elements 

- Basculador i captadors 

- Transmissió per cadena 

- Canvi ràpid de llantes 

Tots aquests dissenys s’han fet, amb el programa de CAD 3D Autodesk Inventor R10. Els 

components i peces més importants es mostren les figures 6.1 i 6.2. 

 

Fig. 6.1 Vista isomètrica del suport sensoritzat 

Motorreductor Armariet elèctric 

Molla aplicació 
càrrega vertical 

Posicionador 
diàmetre pneumàtic 

Llanta i pneumàtic 

Martinet 

Transmissió 
telescòpica 

Canvi ràpid de 
llantes 
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Fig. 6.2 Vista inferior del suport sensoritzat 

 

Muntat en el pòrtic del banc d’assaig tenim el 3D que ens mostra la figura 6.3.  

 

Fig. 6.3 Banc d’assaig amb el suport sensoritzat muntat al pòrtic 

 

Suport sensoritzat 

Pòrtic 
Pista de rodament 

Motor hidràulic 

Transductor de 
parell motor 

Inclinòmetre 

Captadors 
basculador dret 

Captadors 
basculador esquerre 

Patinadors 

Transmissió per cadena 

Basculador 
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La selecció del material de cada peça o component del conjunt ha sigut una de les 

decisions centrals del procés de disseny del suport sensoritzat. Val la pena destacar també 

el caràcter concurrent d’aquesta etapa, ja que aquesta no es pot realitzar independentment 

de les altres activitats de disseny. Els criteris adoptats a l’hora de determinar aquests 

materials han estat, segons [Riba, 2007, p. 11]: 

- Resposta a la funció. El material ha de respondre a les exigències de la funció 

de la peça. Hi prevalen les propietats físiques i mecàniques. 

- Conformació i fabricació. Encara que un material s’adapti a les propietats 

requerides per la funció, s’ha de prestar al mètode d’elaboració desitjat. 

- Cost i subministrament. Cal assegurar-se que el material escollit estigui a 

l’abast, a un preu i a uns terminis raonables. 

- Relació amb l’usuari. Hi prevalen les operacions d’acabat, com ara el tacte o el 

color. Cal tenir-hi present els costos de les operacions d’acabat. 

- Facilitat de reciclatge. El material escollit ha de ser reciclable, tant per imposició 

legal com per la sensibilitat ciutadana.  

 

6.1. Aplicador de càrrega vertical i ajust del diàmetre de llanta 

Un dels requeriments de la màquina és el de poder generar forces en el pla vertical de la 

roda, en sentit Z quan la inclinació del pòrtic és nul·la, d’un valor de fins a 2000N. 

Com a solució a aquesta especificació, s’ha optat per fer tot el disseny en base a un 

mecanisme tipus paral·lelogram articulat. Esquemàticament podem dir que està format per 

4 barres iguals dos a dos, amb una barra fixa de referència, i amb quatre articulacions.  

A la figura 6.4 s’hi pot observar el paral·lelogram articulat integrat amb el conjunt del suport 

sensoritzat. 



Pág. 22  Memòria 

                 Xavier Fàbregas Massana 

 

Fig. 6.4 Mecanisme integrat en el conjunt de la màquina 

 

La figura 6.5 esquematitza aquest mecanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 6.5 Mecanisme, en el pla vertical, del paral·lelogram articulat de la màquina 

 

a 

f 

B 

C 

A 

D 

B 
A 

D 
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La línia discontinua representa la prolongació de la geometria del basculador i l’articulació C 

el punt on acoblem la barra BC. Per tant, l’angle a és un angle de valor conegut i constant 

en qualsevol posició del mecanisme. El mecanisme no presenta redundàncies. 

Aplicant el criteri de Grübler-Kutzbach en el pla, [Cardona i Clos, 2000, p. 39] determinem el 

nombre de graus de llibertat del mecanisme, segons (Eq. 6.1) aquest nombre és igual a un 

grau de llibertat (f). 

gllnóarticulacigllonsarticulacinbarragllbarresn º)/2·º()/3·º( =−      (Eq. 6.1) 

gll12·43·3 =−  

Tenim, doncs, la barra BC que sempre tindrà direcció vertical. S’aprofitarà aquesta barra 

per introduir-hi un element generador de força. 

Per assegurar aquesta força vertical s’utilitzarà una molla helicoïdal cilíndrica de 

compressió, ja que coneixent la constant de rigidesa de la mateixa i la deformació aplicada, 

obtenim una resposta lineal de la força que la molla està fent. S’ha descartat la utilització 

d’un actuador hidràulic principalment per motius de cost, simplificació de la instal·lació i de 

seguretat. 

Per aquest motiu caldrà col·locar la molla entre la barra BC, fent que aquesta ja no sigui de 

longitud constant, sinó que podrà variar en funció de la compressió que se li doni a la molla. 

Així doncs, un esquema més acurat del mecanisme seria el que mostra la figura 6.6. 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 6.6 Esquema detallat de la solució del mecanisme 

 

a C 

D 

f 

B 

A 
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La càrrega o descàrrega de la molla s’efectuarà mitjançant un motorreductor acoblat a un 

martinet i units entre ells mitjançant una transmissió telescòpica. La raó d’utilitzar aquesta 

transmissió s’explica en què la barra BC es manté vertical en el pla vertical però es trasllada 

en aquest pla. Com que el motorreductor està fixat a la referència terra, aquest tipus de 

transmissió permet transmetre el parell de sortida del motorreductor cap a l’eix primari del 

martinet.  

Aquest martinet desplaçarà linealment entre els punts B i C una femella de bronze que serà 

l’encarregada de comprimir o descomprimir la molla. La present femella està representada 

a la figura 6.6 pel parell helicoïdal situat entre B i C. 

Per tal de poder allotjar-hi diferents diàmetres de pneumàtic es disposa d’un topall regulable 

que fixa el tirant de recepció d’esforços, és a dir, fixa la barra AB i manté un angle f 

constant per a cada diàmetre de pneumàtic. Aquest topall queda representat a la figura 6.6 

per el parell helicoïdal amb palpador curvilini que és perpendicular a la barra AB. 

Un cop s’hagi col·locat el pneumàtic a estudiar i s’hagi rigiditzat el paral·lelogram, es 

procedirà a carregar la molla fins a la força desitjada. En aquest estat, el mecanisme ja no 

té cap grau de llibertat. Val a dir que aquesta afirmació serà certa en el cas de mantenir tot 

el sistema estàtic, és a dir, sense fer girar ni el disc ni el motor hidràulic. Quan se li dóna 

moviment a la roda, degut a les imperfeccions de la pista de rodament o fins i tot a les 

deformacions experimentades pel propi pneumàtic; la molla, buscant l’equilibri de forces, 

serà l’encarregada d’absorbir aquestes fluctuacions. 

La figura 6.7 mostra aquests components i la figura 6.8 és una vista seccionada on s’hi pot 

veure el sistema de compressió de la molla. 
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Fig. 6.7 Detalls del conjunt de components 

 

 

Fig. 6.8 Vista seccionada del sistema de compressió de la molla 
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6.1.1. Dimensionament de la molla 

La molla serà helicoïdal cilíndrica de compressió, amb fil de secció circular, d’aspecte com 

el que mostra la figura 6.9, i estarà sol·licitada a càrregues únicament estàtiques. 

 

Fig. 6.9 Molla helicoïdal cilíndrica de compressió 

 

Aquest tipus de molles tenen un comportament com el representat a la figura 6.10. La molla 

acostuma a treballar entre un valor inferior i un valor superior, als quals corresponen els 

paràmetres de deformació, força i tensió (di, Fi, ti i ds, Fs, ts). [Riba, 1995, p. 71] 

 

Fig. 6.10 Comportament de la molla helicoïdal cilíndrica de compressió [Riba, 1995, p. 72] 

 

(Eq. 6.2) 



      Disseny d’un suport sensoritzat per banc d’assaig de pneumàtics de motocicleta Pág. 27 

                                                                                Xavier Fàbregas Massana 

Definim els següents paràmetres: 

 di  = 2 mm, Fi = 200 N 

 ds = 13 mm, Fs = 2500 N 

Utilitzant l’equació 6.2 trobem la rigidesa de la molla que busquem: 

mm

NFF
K

is

is 09,209
11

2300

213

2002500
==

−

−
=

−

−
=

δδ
  (Eq. 6.3) 

   

Caldrà tenir en compte el seu emplaçament dins del conjunt per determinar alguns dels 

seus paràmetres intrínsecs. Per tant, limitem el diàmetre mitjà de l’espira (D) a 63 mm i la 

longitud màxima de molla distesa (L0) a 90 mm. 

Com que la molla només estarà sol·licitada a càrregues estàtiques, el factor de correcció de 

tensions (q) serà igual a 1. 

Suposarem un diàmetre del fil de 10 mm. Complim la recomanació de mantenir una relació 

d’enrotllament (C) més gran que 6 i més petita de 12, doncs: 

3,6
6

63
===

d

D
C     (Eq. 6.4) 

La tensió de deformació màxima serà: 

MPa
d

FDq
07,401

10·

2500·63·1·8

·

··8
33

max

max ===
ππ

τ   (Eq. 6.5) 

que està per sota de la tensió admissible d’un fil d’acer patentat-estirat per a la conformació 

en fred (classes C i D, DIN 17223-1). 

Trobem el nombre útil d’espires de la molla amb l’equació 6.6: 

02,5
09,209

10·1,2
·

63·8

10
·

·8

5

3

4

3

4

===
K

G

D

d
Nútil        (Eq. 6.6) 

Tenint en compte que per la formació del pla de la molla hi comptem una espira, el nombre 

d’espires finals serà de 6 espires. 
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La longitud inicial de la molla ha d’incloure la longitud del bloc més el valor de la màxima 

deformació més un marge de seguretat; per tant: 

,731310·6· 00 mmdNL T =+=+= δ        (Eq. 6.7) 

 

Amb un marge de seguretat de 17 mm, tenim que la longitud inicial és de 90 mm i complim 

totes les condicions inicials. 

Per últim, comprovem el vinclament de la molla. Per fer-ho ens servim de la figura 6.11: 

 

Fig. 6.11 Delimitació de les condicions de vinclament. [Riba, 1995, p. 76] 

Per la molla dimensionada tenim una relació d/L0 de 0,122 i una esveltesa n de 0,5, degut 

a tenir els extrems paral·lels com la imatge inferior dreta. Entraríem per l’abscissa 0,24, per 

tant estem dins la zona de no vinclament. 

 

6.1.2. Dimensionament del martinet 

Per dimensionar el martinet n’hi ha prou amb escollir el model per la força màxima que pot 

suportar tot el conjunt femella-reductor. Per al cas que s’està estudiant, s’haurà d’escollir el 

martinet de 5kN, doncs el fabricant, ZIMM, no en fabrica de més petits.  

Aquest component està subjectat per la part superior mitjançant el braç 6158066-BA3, la 

forquilla 6158066-AA4  i el passador 6158066-508. 



      Disseny d’un suport sensoritzat per banc d’assaig de pneumàtics de motocicleta Pág. 29 

                                                                                Xavier Fàbregas Massana 

Per la part inferior, va guiat per un parell cilíndric format per la pròpia rosca trapezial i la 

peça 6158066-421 , que va recoberta d’un recobriment al tefló per disminuir al màxim el 

frec entre aquestes dues peces. 

També caldrà especificar la longitud i el pas de la rosca trapezial, la punta d’acabament 

d’aquesta, el tipus de femella a utilitzar i la reducció del vis sens fi. Per al martinet utilitzat, el 

pas de rosca de la femella haurà de ser de 4 mm per volta, amb una rosca trapezial de 

18x4mm i una relació de reducció del vis sens fi de 16. 

Referència: ZIMM MSZ-5-RL R:16:1 

 

6.1.3. Dimensionament del motorreductor 

Per  dimensionar aquest element ens caldrà conèixer tota la cadena cinemàtica del 

mecanisme, determinar les relacions de reducció i fer un balanç de potències per tal de 

determinar la potència i la reducció necessàries. 

Disposem de la següent cadena d’accionaments de potència, tal i com indica la figura 6.12. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.12 Cadena d’accionaments de potència 

 

Fent un balanç de potències a tot el sistema: 
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=           (Eq. 6.10) 

)(··
1−= miiii reductormartinetfemellaT     (Eq. 6.11) 

ormotoreductmartinetfemellaT ηηηη ··=      (Eq. 6.12) 

 

El criteri seguit per determinar el motorreductor s’ha basat en escollir la relació que permet 

tenir una velocitat lineal de la femella més baixa, ja que d’aquesta manera s’aconsegueix 

regular amb més precisió el valor de força vertical desitjat. 

Del catàleg del fabricant de motorreductors consultat, PUJOL MUNTALÀ, veiem que 

podem disposar de motors de 2 i 4 parelles de pols, i de relacions de reducció per al 

reductor que van des de 20 fins a 100. 

Combinant les equacions 6.8, 6.10, 6.11 i 6.12, deixem la potència del motor en funció de la 

relació de reducció total, calculem el rendiment total i, coneixent el règim de gir nominal 

dels dos tipus de motor, trobem la potència elèctrica necessària que hauria de tenir el 

motor. 

Finalment, i utilitzant l’equació 6.9 trobarem la velocitat lineal de la femella. 

Es mostren els resultats en forma de taula a la taula 6.1. 

 

  Motor 3-F, 2P Motor 3-F, 4 P 

reductori  
Ti  Pmot (W) vfemella (mm/s) Pmot (W) vfemella (mm/s) 

100 400 15,0912 0,7854 7,5456 0,3927 
80 320 18,8640 0,9817 9,4320 0,4909 
60 240 25,1520 1,3090 12,5760 0,6545 
40 160 37,7280 1,9635 18,8640 0,9817 
20 80 75,4559 3,9270 37,7280 1,9635 

Taula 6.1 Selecció del motorreductor 
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Segons el criteri ja exposat d’escollir la mínima velocitat lineal de la femella, s’escull el 

motorreductor amb motor trifàsic, de 4 parelles de pols (nmot  = 1500 min-1) amb 0,061 kW, 

i reductor de vis sens fi, amb caixa d’alumini, d’una reducció de 100. La potència de 61 W 

del motor és la més baixa que el fabricant ens pot subministrar; tenim, per tant, un factor de 

seguretat de més de 8 vegades la potència necessària per fer 2000 N de força. 

Referència: PUJOL MUNTALÀ LACM40/56H4-4/14 

Amb aquesta cadena d’accionaments s’aconseguirà una relació de compressió de la molla 

de 20,5 N cada segon: 

0,3927 mm/s · 209,09 N/mm = 20,5 N/s 

 

6.1.4. Anàlisi FEM del tirant de recepció d’esforços verticals 

Per a comprovar que aquesta peça no deformi en excés i també per comprovar que el 

material escollit suporta correctament les sol·licitacions de tensió a les que es veurà 

sotmès, es procedeix a analitzar-la amb el software d’elements finits ANSYS 11.0. 

El material de la peça 6158066-417 BRAÇ RECEPCIÓ SUPERIOR és acer S235JR (ISO 

10025-2), fa 15 mm de gruix i es preveu que es fabriqui mitjançant tall per aigua. En una 

segona operació, s’ajustaran els dos forats dels extrems segons plànol 6158066-417 per 

poder-hi soldar els casquets amb valona que allotjaran respectius coixinets antifricció. 

A la figura 6.13 hi podem veure el mallat de la peça, amb més de 8000 nodes i les 

condicions de contorn, una càrrega en sentit Z de 2000 N, un suport fix pla (blau) i una 

articulació (en blau). 
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Fig. 6.13 Mallat i condicions de contorn de la peça 

 

Mitjançant un anàlisi estàtic estructural obtenim els resultats de deformació que s’observen 

a la figura 6.14. El mòdul del vector desplaçament màxim és de 0,075 mm, un valor molt 

baix i, per tant, un resultat molt bo pel que fa a deformacions. 
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Fig. 6.14 Deformacions 

 

 

L’altre magnitud analitzada ha esta la tensió equivalent de Von Misses. Com es pot veure a 

la figura 6.15 no hi ha cap zona sol·licitada a més de la meitat del límit elàstic d’aquest 

material (Re = 235 MPa). De fet, només hi ha una zona on hi ha una concentració de 

tensions una mica elevada (de l’ordre de 95 MPa) que és degut al canvi de secció que se li 

ha hagut de fer a la peça per diferenciar la zona de desplaçament zero de la resta. 

Resumint, tot i haver reduït la massa de la peça (si han practicat 3 forats cilíndrics al llarg 

del seu lateral, la peça presenta un comportament molt correcte pel que fa a deformacions i 

tensions a les que està sotmesa degut a la força vertical màxima de 2000 N. 
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Fig. 6.15 Tensió equivalent de Von Misses 
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6.2. Subjecció del motor hidràulic i transductor de parell 

El motor hidràulic que incorpora el suport sensoritzat ha estat dimensionat i proporcionat pel 

DEM. Aquest motor és de la marca BOSCH REXROTH, model A2FM (tamany 63) i és 

capaç de donar fins a 400 Nm de parell quan hi circula el cabal màxim. Sens dubte, és 

l’element de més massa que forma part del suport sensoritzat. 

La figura 6.16 il·lustra la geometria d’aquest motor. 

 

Fig. 6.16 Motor A2FM, marca BOSCH REXROTH 

 

Tal i com mostra la figura 6.17, el motor està ubicat a la part inferior de l’estructura principal 

de la màquina. Està suportat mitjançant una corona d’agulles per la part davantera i d’un 

rodament rígid de boles per darrera. S’han hagut de dissenyar respectius allotjaments de tal 

manera que el motor quedés lliure respecte al seu eix de rotació, per així poder determinar 

el parell motor mitjançant una cèl·lula de càrrega de tracció, marca UTILCELL, model 

650_250kg. 
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Fig. 6.17 Distribució inferior del motor A2FM 

 

A la figura 6.18 s’hi pot observar el conjunt soldat 

que aguanta el motor i permet fer-lo girar 

concèntricament al seu eix de rotació. Consta de 

dues plaques soldades a 90º i d’una cartel·la de 

reforç. Aquest suport s’uneix al motor amb la peça 

6158066-602 mitjançant unions cargolades 

centrades amb passadors calibrats d’alta 

resistència (ISO 8734). Per l’altre forat s’hi uneix la 

peça 6158066-605 que allotja el rodament 6203. 

Fig. 6.18 Suport posterior del motor A2FM 

Cèl·lula de 
càrrega  

Rodament 
6203 SKF Corona d’agulles 
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INA_FAG 

6158066-605 

6158066-602 

6158066-603 



      Disseny d’un suport sensoritzat per banc d’assaig de pneumàtics de motocicleta Pág. 37 

                                                                                Xavier Fàbregas Massana 

Un dels aspectes importants que ha condicionat tot el disseny ha estat el fet de fer coincidir 

amb un mateix eix de gir el propi eix de rotació del motor amb l’eix de rotació del 

basculador. Com s’observa a la figura 6.19, fins i tot hi ha un mateix element que centra i 

allotja a la vegada una barra del basculador i el rodament 6203. Mitjançant una femella de 

fixació estreta (ISO 2983 E M15x1,5) i una volandera de retenció per eix (ISO 2982 15) es 

fixarà aquest rodament i així li eliminem el grau de llibertat axial que tindria el motor si 

només gires amb la corona d’agulles. 

 

 

Fig. 6.19 Vista seccionada respecte al pla vertical de l’eix de gir del motor 

 

L’objectiu d’aquesta colinialitat entre eixos rau en el fet d’intentar aconseguir un mateix tibat 

de la cadena, independentment del diàmetre de llanta que s’estigui assajant. A més a més, 

ens estalviem de col·locar un tensor per la cadena i, així evitem distorsionar alguns dels 

valors de les forces que llegeixin els captadors.  
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6.2.1. Dimensionament del transductor de parell motor 

Per determinar el moment de gir que farà el motor mentre es realitzi l’assaig del pneumàtic, 

el suport sensoritzat va equipat amb una cèl·lula de càrrega que mesurarà la deformació 

unitària degut a un esforç de tracció o compressió. Aquest transductor ens dóna un senyal 

elèctric proporcional al desplaçament i, per tant a la força. Amb aquest valor de força (que 

obtindrem gràcies a l’amplificador condicionador de senyal), com que coneixem la distància 

des del punt on tibem de la cèl·lula a l’eix de gir del motor, el parell del motor el trobem amb 

l’equació 6.13. D’ara en endavant, aquesta cèl·lula de càrrega l’anomenarem CC7. 

eixrotccCCFMA dF _772 ·=Γ     (Eq. 6.13) 

Amb la figura 6.20, i plantejant un equilibri de forces, queda il·lustrada l’anterior equació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.20 Detall geometria corona 6158066-602 amb diagrama del sòlid lliure 

 

Segons la fitxa tècnica del motor A2FM, aquest pot donar un parell de 400 Nm a màxim 

cabal. En situació de funcionament en condicions d’assaig normals del banc mai es podrà 

Fcc7 

GGGGA2FM 

- Fcc7 

dcc7_eixrot 
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arribar a aquest valor (tampoc hi ha necessitat de fer-ho) ja que la bomba oleohidràulica no 

és capaç de subministrar un cabal tant gran. 

Tot i així, prendrem el valor de 400 Nm com a parell màxim que pugui llegir la cèl·lula de 

càrrega. Coneixem la distància dcc7_eixrot que és de 160 mm. Aplicant l’equació 6.12 obtenim 

un valor de força màxima Fcc7 de 2500 N. 

Per tant, es dimensionarà la cèl·lula perquè pugi llegir fins a 250 kg. 

Consultat el catàleg del fabricant UTILCELL, s’escull el model 650_250 kg que és una 

cèl·lula de càrrega de tracció/compressió d’acer inoxidable de capacitat nominal 250 kg. 

 

6.2.2. Anàlisi FEM de la corona 6158066-602 

Degut a que la corona va directament acoblada amb el motor A2FM i amb la cèl·lula CC7, 

així com la complexitat de la mateixa, han fet que fos calculada i optimitzada amb el mètode 

dels elements finits, mitjançant l’ANSYS 11.0. 

Com a condicions de contorn s’ha fet la hipòtesi de mantenir el forat on collem la cèl·lula 

com a suport fix, sense desplaçament, i s’hi ha aplicat un parell de força a la superfície  

cilíndrica interior de la corona; tal i com mostra la figura 6.21. Aquesta hipòtesi ens servirà 

per verificar les sol·licitacions que rep el material. 

 

Fig. 6.21 Condicions de contorn de la peça 
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En un primer anàlisi, s’hi ha aplicat un moment de 400 Nm. Se sap que mai s’hi podrà 

arribar, però els resultats poden ser útils. Efectivament, tal i com mostra la figura 6.22, hi ha 

una zona molt local, just al forat on collarem la cèl·lula , que assoleix uns valors de tensió 

equivalent de Von Misses força altes, deixant la màxima en 282 MPa.  

Val a dir, però, que el material utilitzat per fer aquesta peça és el C45E (ISO 10083-1), d’alt 

límit elàstic (superior a 490 MPa) i d’una excel·lent resistència a la tracció (més de 600 

MPa), per tant estaríem treballant amb un coeficient de seguretat d’aproximadament 1,7. 

 

 

 

Fig. 6.22 Tensió equivalent de Von Misses amb un valor de MA2FM de 400 Nm 
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Ara sí, es planteja la solució del problema amb un parell motor de 200 Nm i s’obté la 

distribució de tensions equivalents de Von Misses de la figura 6.20. Aquests valors ens 

demostren el comportament lineal del material, ja que els valors que teníem a la figura 6.23 

ara, s’han dividit també per 2; reduint la tensió equivalent màxima a 141 MPa. 

Podem justificar el correcte disseny de la peça ja que la fem treballar amb un coeficient de 

seguretat superior a 3. 

 

 

 

Fig. 6.23 Tensió equivalent de Von Misses amb un valor de MA2FM de 200 Nm 
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6.3. Estructura principal d’acoblament dels elements 

Aquesta estructura està formada per un conjunt d’elements units mitjançant unions 

cargolades i centrats utilitzant passadors d’alta resistència (ISO 8734). 

S’ha hagut de dissenyar tot el suport pensant sempre amb la col·locació d’aquest damunt 

del pòrtic. És aquest el motiu que ha obligat a fer el mecanisme “desmuntable” ja que 

s’haurà de muntar in situ al pòrtic del propi banc d’assaig. 

Se’n poden distingir 3 subconjunts ben diferenciats.  

Com es pot observar a la figura 6.24,  el primer és el format per la base superior, que conté 

soldades les cartel·les que posicionen l’articulació superior fixa del mecanisme (A) i el topall 

regulador del tirant de recepció. En ella també s’hi colla el motorreductor PUJOL MUNTALÀ 

per carregar/descarregar la molla. Aprofitant l’espai posterior i la cartel·la transversal, s’hi  

col·locarà l’armariet elèctric amb els amplificadors de tots els captadors. Finalment, a la 

zona inferior dels dos extrems en sentit longitudinal, s’hi col·locaran uns elements lliscants 

de tefló (PTFE) que permetran poder desplaçar el suport amb facilitat per damunt del pòrtic. 

 

Fig. 6.24 Conjunt soldat 6158066-AA1 BASE SUPERIOR 
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El disseny de la placa superior s’ha fet pensant que ella és la que subjectarà tot el suport 

sensoritzat a l’estructura del pòrtic, ja que el pòrtic té un rengle per banda de forats roscats 

a M10, separats entre sí 100 mm. És per aquest motiu que hi ha una distribució simètrica 

de forats (tipus avellanat Km 10 DIN 74) que permet col·locar-hi cargols de cap cilíndric 

rebaixat amb forat hexagonal de M10x35 (tipus DIN 6912). La separació entre forats (25 

mm) ha estat optimitzada per poder garantir que el suport estarà collat al pòrtic per, com a 

mínim, 6 cargols com els anteriors en la posició més desfavorable i amb 8 cargols en 

qualsevol altre. A més a més, aquest pas entre forats permet avançar el suport en intervals 

de només 25 mm.  

La figura 6.25 il·lustra el suport sensoritzat collat damunt el pòrtic. 

 

Fig. 6.25 Placa superior collada amb 8 cargols (blaus) al pòrtic del banc d’assaig 

 

L’altre subconjunt estructural del mecanisme és la base inferior. En ella s’hi subjectarà la 

brida del motor hidràulic i les dues platines que determinaran el centre de gir de l’element 

basculador. 

El tercer element constructiu són les dues estructures tubulars amb passamans que 

uneixen la base superior i inferior del mecanisme. La rigidesa els hi dóna el tub rectangular 

de 4 mm de paret i els passamans, juntament amb el gruix de paret del tub, serviran per 

roscar-hi els cargols d’unió. 
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 S’aprofitaran els laterals exteriors dels tubs per posar-hi uns elements de tefló per evitar 

que el suport s’entregiri mentre fem la maniobra de desplaçament pel pòrtic. 

Els subconjunts esmentats s’uneixen entre sí amb cargols de cap avellanat (tipus ISO 

10642), quedant enrasats al nivell de la superfície donant una sensació estèticament 

agradable i gens carregada, ja que en total hi tindrem més de 24 cargols amagats només a 

la part superior. La següent figura, 6.26, representa la unió dels tres subconjunts. 

 

Fig. 6.26 Unió de l’estructura principal del suport sensoritzat 

 

Com que tota aquesta estructura és d’acer, per evitar l’aparició d’òxid, i abans d’acoblar-les, 

se’ls hi aplicarà un recobriment de níquel químic. Aquest, proporciona unes característiques 

extraordinàries com ara un dipòsit uniforme i regular a tots els racons, amb un control 

precís del gruix (± 1mm) que facilita els ajustos sense operacions de rectificat final; una 

elevada resistència a la corrosió, al no ser un recobriment porós, i una duresa mitjana alta 

(entre 500 i 700 HV). [Riba, 2007, p. 58] 

El niquelatge químic l’aplicarem a totes les peces d’acer que sigui possible. 
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6.4. Basculador i captadors 

A l’estructura d’acer que simula el braç CD del mecanisme del paral·lelogram articulat, se li 

ha donat el nom de basculador per la similitud que aquesta té amb el basculador de doble 

biga que utilitzen moltes motocicletes.  

Com es pot veure a la figura 6.27, aquest basculador és una estructura soldada formada 

per un tub estructural, de dimensions 60x30 mm i 3 mm de paret, on hi ha soldats dos 

monyons per la part posterior i dues platines que tanquen el tub i s’uneixen amb el 

travesser davanter. Aquestes platines serviran per collar-hi els captadors de força. 

 

Fig. 6.27 Basculador 

 

En una primera fase de disseny s’havia pensat de fer que els elements sensibles a les 

deformacions fossin els propis braços del basculador. Alleugerint diferents seccions al llarg 

de cada braç i col·locant-hi convenientment galgues extensomètriques podríem trobar els 

valors de força que ens han demanat. 

Aquesta solució ha estat descartada bàsicament per tres motius:  

- Cost elevat, doncs les barres del basculador haurien de ser d’alumini i es 

requeririen unes operacions de mecanització molt complexes i costoses a les 

zones a alleugerir. Posterior col·locació de les galgues extensomètriques. 
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- Precisió baixa (1%), ja que podríem tenir una sensibilitat transversal1  gens 

menyspreable. 

- Netedat de la senyal baixa. Caldria compensar cada captador perquè efectes 

com ara la variació de temperatura no alteressin els resultats. També s’hauria 

d’aïllar la zona de connexions de les galgues per evitar sorolls electromagnètics. 

 

La solució alternativa que es proposa en el present projecte per tal de trobar els tres 

components de força (FX, FY, FZ) a cada braç, consisteix en acoblar diferents captadors 

comercials (cèl·lules de càrrega) de tal manera que cada captador llegeixi només la 

deformació en la direcció desitjada. D’ara en endavant, d’aquesta configuració en direm 

“castell de cèl·lules”. Destaquem els principals avantatges d’utilitzar aquesta solució 

respecte a la plantejada inicialment: 

- Cost reduït. Només tenim el cost d’adquisició del captador. 

- Precisió alta (0,3-0,4%). La sensibilitat transversal d’una cèl·lula de càrrega és 

baixa sempre que no apliquem les forces fora de les dimensions de la 

plataforma2 que ens dóna el fabricant 

- Senyal compensada. Les cèl·lules de càrrega les trobem compensades per 

variacions de temperatura. 

- Manteniment. De cara al manteniment, és desitjable que es pugui substituir 

l’element malmès. Amb aquest sistema només caldria canviar una cèl·lula de 

càrrega per una d’exactament igual. De l’altra manera hauríem de canviar o 

reparar tot un braç mecanitzat amb 3 captadors. 

                                                

 

 

1 Segons [Martín, Roure i Sanz, 1992, p. 12] el fenòmen de la sensibilitat transversal de la galga és 

causat per la deformació transversal dels fils que formen la reixeta de la galga i, també, per la 

deformació que necessàriament experimenta el fil de la mateixa 

2 Superfície (bxh) màxima on s’hi pot aplicar una força i la cèl·lula, que està centrada en aquesta 

superfície, no es veu afectada per la sensibilitat transversal ni perd precisió. 
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6.4.1. Dimensionament del castell de cèl·lules 

Cada un dels dos castells està format per 3 cèl·lules de càrrega, una per a cada força, 

unides entre sí mitjançant unes platines d’acer S355JR. A un extrem s’hi ha dissenyat una 

esquadra que serà l’element d’unió entre el castell i el basculador. Per l’altre extrem s’ha 

dissenyat la peça que ha de permetre posicionar l’eix de la roda i transmetre així tots els 

esforços cap a les cèl·lules. 

A la figura 6.28 se’n pot observar el muntatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.28 Castell de cèl·lules SX 

Força vertical (FZ) 

Força longitudinal (FX) 

Força axial (FY) 

Posicionador eix roda 

Element d’unió 

Element d’unió 

Esquadra fixació al basculador 
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Per a fer el dimensionat de cada cèl·lula s’han tingut en compte els següents paràmetres: 

- Força màxima que podria absorbir per així determinar la capacitat nominal de 

la cèl·lula 

- Distància des del punt de contacte roda-superfície de rodament al centre de la 

unió de la cèl·lula, per comprovar que apliquem els esforços dins la zona de la 

plataforma (teòrica) que especifica el fabricant. La figura 6.29 simbolitza la 

plataforma. 

 

Fig. 6.29 Dimensions (AxB) de la plataforma d’una cèl·lula de càrrega 

 

- Geometria, dimensions i material de cada cèl·lula, ja que han de ser la 

prolongació del basculador i no han d’interferir amb els altres elements (roda, 

cadena, corona dentada, etc.) 

- Classe de precisió. Ens determina el nombre de divisions OIML. A més 

divisions OIML, més petites podran ser les divisions de lectura i, per tant més 

serà el valor de força que en sortirà.  

- Tipus de cèl·lula de càrrega. Segons com es transmeten els esforços i segons 

la magnitud d’aquests, les cèl·lules podran treballar a flexió, a tallant o a 

tracció/compressió.  

 

Coneixem, en mòdul, els valors màxims que suposadament podríem arribar a tenir: 

 FX = 2000 N  

 FY = 1000 N 

 FZ = 2000 N 
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Amb aquests valors i tenint en compte els paràmetres de disseny anteriors, s’han escollit 

les cèl·lules. 

���� Cèl·lules de càrrega per la força vertical FZ 

Segons la disposició dels dos castells de cèl·lules, i amb el pòrtic sense inclinar, la força 

vertical (FZ) es repartirà  per igual a cada un dels captadors de força en sentit Z. És a dir, 

els podríem dimensionar per una força de 1000 N cada un. Per no fer-los treballar al límit, 

apliquem un factor de seguretat de 2; per tant, la càrrega nominal de cada una d’aquestes 

cèl·lules serà de 2000 N (uns 200 kg de força). 

Per valors de força d’aquestes magnituds, relativament baixes, tenim el ventall més ampli 

s’hi ens centrem en escollir una cèl·lula que treballi a flexió i de material alumini. 

La cèl·lula escollida ha estat el model 250 200 kg de la marca UTILCELL. La figura 6.30 

mostra una imatge de la cèl·lula i les seves característiques principals. 

 

Fig. 6.30 Característiques del model 250_200kg (Origen foto: UTILCELL) 

 

���� Cèl·lules de càrrega per la força longitudinal FX 

Per aquest cas, es contempla també un repartiment per igual de la força FX i hi apliquem 

igualment un factor de seguretat de 2 per a cada cèl·lula. 

Podríem utilitzar el model anterior, però per geometria i disposició d’aquest element, 

escollirem un model amb una alçada més petita. Serà el model 270 200 kg de la marca 

UTILCELL.  

A la següent figura, 6.31, s’hi poden observar l’aspecte i les característiques. 

MODEL 250_200 kg 

- Capacitat: 200 kg 

- n. OIML: 3000 

- Divisió mínima: 27g 

- Plataforma: 500 x 500 mm 
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Fig. 6.31 Característiques del model 270_200kg (Origen foto: UTILCELL) 

 

A l’hora d’utilitzar els resultats provinents d’aquestes dues cèl·lules, caldrà tenir en compte 

l’efecte de la força centrífuga que es genera degut al gir i a la massa de la cadena de 

transmissió. Una manera de conèixer aquest valor per poder-lo tenir en compte a l’hora 

d’analitzar resultats, podria ser fer girar la roda en buit, és a dir, que giri només per 

l’arrastrament del disc del banc, sense actuar el motor hidràulic. Es faria girar la roda en 

buit fins al règim de gir desitjat i, abans de posar el motor hidràulic en marxa, mitjançant el 

software de control, posaríem ambdues cèl·lules a zero. 

També hi pot influir la força de tibat de la cadena. Aquesta força haurà de ser la suficient 

perquè la cadena no es pugui desengranar del plat o del pinyó i la menysprearem posant 

totes les cèl·lules a zero abans de cada assaig.  

 

���� Cèl·lules de càrrega per la força lateral FY 

S’espera trobar valors de força lateral de l’ordre de 1000 N. 

Per evitar de precarregar aquestes cèl·lules quan es munti la roda i es colli la femella de  

l’eix, i per assegurar que el pla vertical de la roda estigui contingut en tot moment en el pla 

vertical del mecanisme, s’ha dissenyat un sistema (es veurà amb més detall al capítol 6.6) 

que implica que tot l’esforç lateral sigui recepcionat per un sol braç, és a dir, una sola 

cèl·lula de càrrega ens llegiria el valor de FY. 

 

 

MODEL 270_200 kg 

- Capacitat: 200 kg 

- n. OIML: 3000 

- Divisió mínima: 20g 

- Plataforma: 400 x 400 mm 
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Amb aquest sistema i en un cas real, podem tenir certs fregaments entre l’eix i el coixinet 

autolubricat per al que hi llisca. Per no alterar els resultats i per tenir un coneixement de les 

forces de fregament que aquest coixinet es pugui emportar, així com per mantenir les 

mateixes rigideses en ambdós castells de cèl·lules, s’hi muntarà el mateix model de cèl·lula 

de càrrega però de capacitat nominal inferior al braç no receptor. 

Per la disposició, anirà bé utilitzar el mateix model que el cas anterior, el 270; ara bé, la 

capacitat nominal de càrrega del braç receptor serà de 2000 N i la del braç no receptor serà 

de 1000 N. 

Per tant, escollim els següents models: 

- Braç receptor (castell de cèl·lules SX): model 270 200 kg 

- Braç no receptor (castell de cèl·lules DX): model 270 100 kg 

 

Aquest conjunt de captadors són l’element més important i l’ànima del suport sensoritzat.  

Per aquest motiu s’ha tingut molta cura a l’hora de realitzar i optimitzar la unió entre les 

diferents cèl·lules. 

Cada conjunt té dues platines intermitjes d’unió, juntament amb els extrems ja comentats. 

Les cèl·lules de càrrega disposen de 8 forats roscats a M8, 4 per banda. S’utilitzaran 

aquests forats per collar les platines d’unió. 

Per garantir que aquestes unions no cedeixin degut a efectes dels diferents parells que s’hi 

generen, s’han dissenyat perquè quedin encaixades i puguin absorbir el propi parell. 

Ambdós castells de cèl·lules aniran protegits mitjançant unes tapes laterals d’acer 

inoxidable collades al basculador. Aquestes tapes també s’utilitzaran per suportar el 

cablejat de les cèl·lules. 

La figura 6.32 mostra els diferents dissenys de les platines. 
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Fig. 6.32 Dissenys de les platines d’unió i dels extrems del castell de cèl·lules 

 

Un cop acoblades les cèl·lules s’ha comprovat que cap cèl·lula treballi amb càrregues 

aplicades fora de la seva plataforma teòrica. 

 

6.4.2. Anàlisi FEM del castell de cèl·lules SX 

El disseny d’aquestes platines d’unió s’ha optimitzat amb el mètode d’elements finits 

mitjançant el software ANSYS 11.0. 

A continuació s’exposen els resultats de l’anàlisi estructural del castell de cèl·lules SX, que 

recepciona tot l’esforç provocat per FY. 

 

Unió cèl·lula FZ a 
cèl·lula FY  

Extrem unió al 
basculador 

Unió cèl·lula FY a 
cèl·lula FX  

Extrem unió a 
l’eix de la roda 
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Tal i com es pot observar a la figura 6.33, s’ha mallat tot el sòlid 3D a base de tetràedres, 

refinant les zones de les platines, fins a tenir més de 129000 nodes de control. 

 

 

 

Fig. 6.33 Mallat del conjunt castell de cèl·lules SX 

 

Seguidament s’especifiquen les condicions de contorn, definint com a superfície sense 

desplaçament la superfície que està en contacte amb el basculador. Com que va collada 

amb 4 cargols de M8, un de M10 i centrada amb dos passadors d’alta resistència, 

assegurem la rigidesa d’aquesta unió i justifiquem aquesta hipòtesi. 

La figura 6.34 mostra aquesta condició de contorn, així com l’aplicació de les forces, de 

magnitud la meitat de la màxima per FX i FZ, és a dir 1000 N; i de la màxima per FY, és a dir, 

1000 N.  

S’han menyspreat els valors del parell d’alineament i del parell de bolcada perquè, segons 

els càlculs fets pel DEM, aquests són molt petits i no ens arribarien a afectar. 
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Fig. 6.34 Condicions de contorn del castell de cèl·lules SX 

 

Amb aquestes hipòtesis s’obtenen els següents resultats: 

� Deformacions segons les direccions dels 3 eixos: 

- Direcció Z: observant la figura 6.35 podem veure que el centre del colís on hi 

posicionarem l’eix de la roda es desplaça 1,1 mm cap amunt en aquesta 

direcció. Bona part d’aquest desplaçament és degut a la pròpia deformació de 

les cèl·lules de càrrega. Per exemple, observant la cèl·lula model 250 200 kg, es 

veu clarament que treballa a flexió, doncs des de la secció afeblida s’ha 

desplaçat, mantenint les seves cares horitzontals paral·leles, vora 0,3 mm. La 

resta, 0,8 mm els provoquen les pròpies deformacions de les platines d’unió i , 

amb major mesura, la distància que hi ha des de la paret fixa fins al punt de 

màxim desplaçament, ja que fa que el radi de gir no sigui gens menyspreable.  
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Podem dir que té un bon comportament ja que el fabricant de les cèl·lules ens 

determina que la màxima deformació de la cèl·lula és de 0,5 mm a càrrega màxima 

i nosaltres la fem deformar només 0,3 mm amb la meitat de la càrrega. 

 

 

Fig. 6.35 Desplaçament en direcció Z del castell de cèl·lules SX 

 

- Direcció Y: Analitzant els resultats es pot comprovar com la cèl·lula central, la 

que absorbeix els 1000 N de força lateral, s’emporta més de 0,3 mm en 

deformació dels 1,1 mm totals. La següent figura, 6.36, il·lustra aquests 

desplaçaments. 
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Fig. 6.36 Desplaçament en direcció Y del castell de cèl·lules SX 

 

- Direcció X: En aquesta direcció, i observant la imatge de la figura 6.37, veiem 

que la cèl·lula que està en contacte amb el suport de l’eix, que és la que ens 

llegeix els desplaçaments en aquesta direcció, està absorbint uns 0,35 mm de 

deformació dels aproximadament 0,8 mm totals. Per tant, també llegeix la 

deformació esperada. 
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Fig. 6.37 Desplaçament en direcció X del castell de cèl·lules SX 

 

Podem concloure aquest anàlisi de deformacions afirmant que el conjunt és apte per un 

bon funcionament amb condicions de valors màxims previstos de força; per tant, també ens 

serà vàlid per a sol·licitacions inferiors per al que a deformacions respecta. 

Seguidament s’analitzen les tensions equivalents de Von Misses a que es veuen sotmesos 

els diferents materials. 

En base a la figura 6.38, ens pot sobtar veure un fons d’escala de 543 MPa però cal dir que 

aquest màxim és una zona puntual de concentració de tensions elevades, que no se li ha 

de donar excessiva importància, ja que a tot el seu voltant més proper els valors de tensió 

equivalent de Von Misses baixen cap a valors no superiors a 80 MPa. 

Així doncs, com que les platines d’unió, esquadra i posicionador d’eix són d’acer S355JR, 

amb un límit elàstic més gran de 355 MPa, i cap d’elles té valors superiors a 80 MPa, el 

material està ben escollit. 
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Només en les zones sensibles de les cèl·lules de càrrega els valors de tensió s’eleven fins 

als 110 MPa amb alumini (AW-2024 EN 573, AlCu4Mg1 ISO 209). Aquest tipus d’alumini, 

concretament el T4, té un límit elàstic que està per sobre de 400 MPa. Per tant, estem en 

una situació normal de treball de les cèl·lules de càrrega, ja que en aquestes zones 

elevades de tensió hi ha col·locats els elements sensibles (galgues extensomètriques) que 

tradueixen el desplaçament amb una tensió proporcional a aquest. 

 

 

Fig. 6.38 Tensions equivalents de Von Misses del castell de cèl·lules SX 

 

Per tant, un cop analitzat tot el conjunt del castell de cèl·lules podem afirmar que, segons el 

mètode dels elements finits, amb les hipòtesis plantejades, el conjunt presenta un 

comportament satisfactori pel que fa a tensions i deformacions. 
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6.4.3. Dimensionament de l’inclinòmetre 

A l’hora de descompondre els components de força al sistema de referència utilitzat, caldrà 

conèixer 2 angles: l’angle d’inclinació del pòrtic i l’angle d’inclinació del basculador, ja que 

aquest últim varia per a cada pneumàtic i també pot variar en funció de l’angle d’inclinació 

del pòrtic amb la geometria de la carcassa del pneumàtic. 

Per aquest motiu, el suport sensoritzat  incorpora un inclinòmetre en un dels braços del 

basculador.  

Es preveu una variació absoluta d’angle del basculador respecte al pla horitzontal de com a 

màxim 9 graus; 6º des de la línia de referència del pla horitzontal cap avall i 3º des de la 

mateixa línia cap amunt. Aquests valors i el poc espai del que disposem per col·locar-hi 

aquest element, ha fet que ens decantéssim per escollir un inclinòmetre capacitiu, capaç de 

mesurar un interval de ± 10º. S’alimenta a 24 V i ens dóna una sortida proporcional a la 

inclinació d’aquest element que va de 0,5 a 4,5V que pot anar directe cap a la placa 

d’adquisició de dades; sense passar per cap amplificador. 

Referència: SEIKA, NA2_10 

 

6.5. Transmissió per cadena 

La transmissió de potència del motor hidràulic cap a la roda a assajar es realitzarà 

mitjançant una cadena de rodets normalitzada, tipus ISO 606. 

S’ha descartat d’utilitzar una transmissió per corretja dentada degut a l’elevada força de 

tibat que aquesta necessita per poder funcionar correctament, ja que aquesta força 

implicaria col·locar les cèl·lules de càrrega més grans. 

 

6.5.1. Dimensionament de la cadena 

Per dimensionar la cadena caldrà trobar la força que aquesta ha de transmetre. En funció 

d’aquesta força escollirem el tipus de cadena, amb el respectiu plat i pinyó. 

El sistema es pot representar amb l’esquema de la figura 6.39. 
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Fig. 6.39 Representació de la transmissió per cadena 

 

L’única especificació donada pel DEM pel que fa a la relació de transmissió ha estat de 

garantir una relació de transmissió igual a 3. Aquesta dada ens ha servit per escollir el 

nombre de dents del plat i del pinyó. S’ha escollit un pinyó de 16 dents i un plat de 48; 

efectivament, 48/16 = 3 i complim aquesta especificació. 

La nostra dada de partida serà la força FX de 2000 N, provocada pel parell de rodament. 

Coneixent el radi exterior del conjunt format per la llanta i el pneumàtic; i coneixent el radi 

del plat, trobarem la força que haurà d’aguantar la cadena mitjançant les equacions 6.14 i 

6.15. 

llantaXrod rF ·=Γ     (Eq. 6.14) 

platcadenarod rF ·=Γ     (Eq. 6.15) 

 

Per al cas a estudiar, el radi del plat de 48 dents és de 95 mm.  

GGGGA2FM 

FX 

GGGGrod 

Fcadena 
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Com que el suport sensoritzat està dissenyat per encabir-hi llantes de 21”, obtenim els 

resultats de la taula 6.2 

 

Diàmetre llanta Radi penumàtic (mm) GGGGroda 

(Nm) 
Força cadena (N) 

17" 300 600 6315,79 
21" 340 680 7157,89 

Taula 6.2 Força de la cadena 

 

Per tant, amb una cadena que aguanti 7160 N ja en tindríem suficient. Tot i així, degut a 

que el motor hidràulic, teòricament pot arribar a fer 400 Nm de parell a l’eix de sortida, 

farem el càlcul de la força a partir d’aquest parell utilitzant l’equació 6.16 i les dues anteriors 

FMA

rodi
2Γ

Γ
=      (Eq. 6.16) 

obtenim un valor de força de 12600 N. 

Consultat el catàleg del fabricant BEA INGRANAGGI, s’observa que les cadenes que 

aguanten 7000 N i, fins i tot, les que n’aguanten 12000 N són força reduïdes de mides. 

Per una decisió purament estètica, s’escull la cadena ISO 606 08B, amb les 

característiques mostrades a la figura 6.40. Aquesta cadena és una mica més petita que la 

que porta, per exemple, una moto de 600 cm3 de carretera. 

 

 

Fig. 6.40 Característiques de la cadena escollida (BEA INGRANAGGI) 

TIPUS: ISO 606 08B 

- Càrrega de ruptura = 18 kN 

- Pas (p) = 12,7 mm 

- a2 = 17 mm 

- b1 = 7,75 mm 

- d2 = 4,45 mm 

- d1 = 8,51 mm 

- g = 11,81 mm 
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Aquesta elecció de la cadena condiciona el plat i el pinyó. Veure figura 6.41. 

 

 

 

Fig. 6.41 Característiques del plat i del pinyó (BEA INGRANAGGI) 

 

El diàmetre D1 no el tindrem en compte ja que tant el plat com el pinyó requeriran un 

procés de mecanitzat per ajustar-los a la roda i a l’eix motor, respectivament. 

Per últim, determinem el nombre de bulons que tindrà la cadena. S’utilitza l’equació 6.17, 

segons la figura 6.42. 

 

Fig. 6.42 Esquema d’una transmissió pe cadena [Larburu, N, 2008, p. 310] 

 

TIPUS: ISO 606 08A 

- Nº de dents (z2) = 46 

- b1= 7,2 mm 

- de = 192,7 mm 

- dp = 186,1 mm 

TIPUS: ISO 606 08A 

- Nº de dents (z1) = 16 

- b1= 7,2 mm 

- de = 71,2 mm 

- dp = 65,1 mm 

- A = 28 mm 
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Així doncs, el nombre de bulons de la cadena serà, aproximadament, de 133.   

 

 

6.6. Canvi ràpid de llantes 

Degut a què una de les especificacions donades és que la màquina pugui allotjar diferents 

mides de pneumàtics i, per tant, de llantes, s’ha pensat en un sistema per resoldre aquesta 

demanda que fins i tot “va una mica més enllà”. 

Aquest sistema permet extreure la llanta amb el pneumàtic sense haver de desengranar la 

cadena del plat, mantenint en tot moment aquesta distància fixa. És important mantenir la  

distància entre l’eix de gir del motor i l’eix de la roda fixa i coneguda perquè serà un dels 

paràmetres necessaris perquè l’usuari (o un software de control) pugui calcular les forces i 

els moments. 

El sistema dissenyat està inspirat en el que avui en dia s’utilitza en curses de resistència de 

motociclisme. A la figura 6.43 se’n pot veure un exemple. 
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Fig. 6.43 Elements d’un canvi ràpid d’una moto de curses de resistència (BRUNO Performance) 

Amb el sistema de la figura 6.43, l’operació de canvi de llanta és la següent: 

1) Elevació del basculador per perdre el contacte entre la roda i el terra 

2) Extracció de l’eix. La llanta cau cap avall pel propi pes, amb el disc de fre i sense 

el plat, per la boca del negatiu lobular. 

3) Entrada, per aquesta mateixa boca, de la nova llanta. 

4) Gir de la llanta 180º. La llanta s’aguanta pel contacte entre els lòbuls 

5) Introducció de l’eix i roscat del mateix. La llanta ja ha estat canviada. 

 

Aquesta operació, amb dos operaris, es pot arribar a fer en menys de 10 segons. Això sí, 

no és un accessori convencional que un usuari de moto de carretera de gran cilindrada 

pugui adaptar; sinó que tant el basculador com la llanta són especials i específics per cada 

motocicleta. Pocs són els models de motocicleta que pugin adaptar aquest sistema, a 

menys que la marca, alguna enginyeria, o el propi equip, se l’hagi desenvolupat. 

Negatiu dels lòbuls amb 
boca d’entrada 

Els lòbuls transmeten 
el parell motor 
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La filosofia del canvi ràpid dissenyat per al suport sensoritzat és la de poder adaptar-hi 

qualsevol tipus de llanta sense haver de desmuntar la cadena o el plat. El temps que els 

operaris triguin a fer aquest canvi no és el factor primordial. Tot i així, aquest canvi de llanta 

es podrà realitzar amb molta senzillesa i rapidesa. 

En aquest projecte s’hi han adaptat dues llantes de moto de carretera. La primera és una 

llanta posterior de YAMAHA YZF R6 600cm3, del 2005, que permet allotjar un pneumàtic de 

mides 180/55-17. La segona llanta és la llanta davantera d’una moto de competició  

desenvolupada per METRAKIT de 125 cm3. Aquesta porta un pneumàtic de mides 115/70-

17. Ambdues llantes han estat proporcionades pel DEM i dibuixades amb 3D per l’autor del 

projecte. 

 

6.6.1.  Llanta YAMAHA. Pneumàtic 180/55-17 

Podem dividir els elements que composen el canvi ràpid en dos grups: les peces pròpies 

solidàries a la llanta i les peces que es queden al banc un cop desmuntada la llanta.  

A la figura 6.44 podem veure els elements que van units a la llanta YAMAHA. 

 

Fig. 6.44 Elements fixos a la llanta YAMAHA 

6158066-708 

Forats roscats on s’hi colla el 
disc de fre original 

6158066-725 

6158066-AA7 

5 ISO 10642 M10x25 
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A qualsevol tipus de llanta que s’hagi d’adaptar al suport, se li haurà d’acoblar aquests tres 

elements: 

- Casquet suplementari que faci contacte amb el rodament de la llanta i el 

rodament que porta la peça amb la geometria lobular. Per a la llanta YAMAHA el 

casquet és la peça número 6158066-725. 

-  Adaptador que ens situï el pla vertical de la llanta amb el pla vertical del 

sistema de referència del suport sensoritzat. Aquesta peça la collarem, 

mitjançant unions cargolades, a la llanta, aprofitant els forats on s’hi collaria el 

plat, o bé en els forats on s’hi collaria el disc, si aquests estan suficientment 

dimensionats. En el cas de la llanta YAMAHA s’hi han utilitzat els 5 forats 

roscats a M8 pensats per collar-hi el disc de fre. La peça és el número 6158066-

708. 

- Platina amb geometria lobular i rodament de suport. Aquesta platina és la que 

ens encaixarà amb el negatiu de la mateixa geometria que va solidària a la peça 

que arrossega el plat de la transmissió quan vulguem muntar la roda. És 

recomanable disposar-ne de 2 jocs, ja que d’aquesta manera sempre tindrem 

una llanta a punt per col·locar i no caldrà esperar a desmuntar aquest element 

de la llanta que ja estigui assajada. Aquest conjunt, que és universal per a 

qualsevol llanta és el número 6158066-AA7 i inclou la peça 6158066-712 i el 

rodament 6204 de SKF. 

 

Només adaptant la llanta del pneumàtic que es desitgi assajar amb aquests tres 

components, ja estarà apunt per ser muntada correctament al suport sensoritzat. Per tant, 

una llanta qualsevol només necessita dissenyar-li un casquet i un adaptador. 

La resta de peces, que són totes independents del model de llanta, es poden veure a la 

figura 6.45. Per més detall, consultar el plànol de muntatge 6158066-A00. 
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Fig. 6.45 Components que formen el canvi ràpid, amb la llanta YAMAHA 

 

 

6.6.2. Llanta METRAKIT. Pneumàtic 115/70-17 

L’adaptació de la llanta METRAKIT s’ha realitzat pels forats roscats que subjecten el plat de 

la transmissió de la motocicleta, ja que aquests en són 5 de mètrica 8; en canvi, al costat 

del disc n’hi ha 6 de mètrica 6. 

La figura 6.46 mostra aquesta llanta amb els 3 components muntats. 
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Fig. 6.46 Llanta METRAKIT adaptada per ser assajada 

 

6.6.3. Funcionament del sistema 

El procés que es seguirà per l’extracció la llanta és el següent (observar figura 6.44) 

1) Aixecar el basculador per la part central del travesser fins a perdre el contacte 

del pneumàtic amb la pista de rodament. Es recomanable ajudar-se d’un 

element tipus elevador o gat hidràulic. 

2) Afluixar la femella autoblocant tipus ISO 7043 M20x1,5. 

3) Extreure l’eix de la roda. 

4) Girar la roda fins a veure l’obertura de la platina lobular, per així poder extreure 

la roda cap enrera. La roda ja està extreta. 

 

El procés que es seguirà per col·locar una nova llanta és el següent. (observar figura 6.47) 

1) Muntar els 3 elements (casquet, adaptador i platina lobular amb rodament) a la 

nova llanta. 

2) Si s’escau, girar la platina vermella amb el negatiu lobular fins a veure la boca. 
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3) Comprovar que a l’extrem dret del basculador hi tenim el casquet amb valona 

(color beix clar). Si no hi és, l’entrarem de tal manera que la valona ens quedi a 

dins del basculador. 

4) Col·locar la llanta. 

5) Passar l’eix fins a mitja llanta. 

6) Col·locar el casquet amb valona (verd clar) 

7) Acabar de passar-hi l’eix 

8) Collar la femella autoblocant tipus ISO 7043 M20x1.5. Parell de collada 120 Nm. 

La llanta i el pneumàtic ja estan en condicions de ser assajats. 

 

 

Fig. 6.47 Vista seccionada dels components del canvi ràpid. Llanta YAMAHA 

Rodament llanta 

Rodament llanta 

Coixinet autolubricat 

Rodament 6207 

Rodament 6204 

6158066-714 
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Collant la femella s’aconsegueix que la peça 6158066-714 s’estampi contra el casquet verd 

clar (dreta) i aquest contra el rodament de la roda. La roda empeny l’altre rodament 

(esquerre) contra el casquet verd fosc i aquest s’estampeix contra la pista interior del 

rodament 6204. Al collar la femella també provoquem que l’eix s’estampi contra la pista 

interior del rodament 6204, ja que l’eix té un canvi de secció just en aquest punt. Gràcies al 

disseny de les peces lobulars, en aquesta situació ambdues peces (la groga i la vermella) 

no tenen cap contacte en sentit axial, sinó que estan separades una dècima de mil·límetre 

a fi i a efecte d’evitar precarregar el rodament 6207 amb la pròpia força que fa la femella de 

M20x1,5. 

Per tant, quan la roda rebi forces laterals en sentit dret, seguirem tenint aquesta separació 

axial entre lòbuls, ja que la roda voldrà marxar cap a la dreta, però la geometria plana de la 

punta esquerra de l’eix ho evitarà. 

Quan els esforços laterals tinguin el sentit contrari (cap a l’esquerre) llavors sí que es 

vencerà la dècima de mil·límetre de separació axial entre lòbuls i el rodament 6207 

transmetrà tots els esforços laterals cap al castell de cèl·lules. 

El rodament 6207 és un rodament rígid de boles que és capaç de suportar els 1000 N de 

força axial que com a molt haurà d’aguantar. A més a més, fent que aquest rodament sigui 

rígid de boles s’aconsegueix que al treure la llanta, el paquet amb el negatiu de la platina 

lobular i el plat de la transmissió, es mantinguin fixes a la seva posició. 

 

6.6.4. Càlculs de comprovació de les unions cargolades 

Tot seguit es comprovaran els rosaris de cargols que són més crítics. Aquests són els que 

es poden veure a la figura 6.44. 

Són aquests els més crítics perquè, en el cas dels 5 cargols ISO 10642 M10x25 que 

subjecten la peça lobular amb l’adaptador són els més propers a l’eix, i com que la força és 

directament proporcional al moment i inversament proporcional a la distància, a menys 

distància més força hauran de suportar. 

Els altres 5 cargols ISO 10642 M8x35 també son els cargols de mètrica més petita (en 

aquest cas, 8) que estan més a prop de l’eix de la roda. 

Una unió ben dissenyada seria la que permetés que cap dels 5 cargols del rosari treballés a 

tallant sinó que unissin ambdues peces només per la força normal provinent de la collada. 
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Per altra banda, tots els cargols que composen el conjunt del suport sensoritzat es 

tractaran amb un bany no galvànic conegut amb el nom de Dacromet (nom registrat per 

l’empresa Dacral) que és un recobriment amb excel·lents propietats anticorrosives i que 

presenta un coeficient de fregament global de 0,14. 

 

� Comprovació dels 5 cargols ISO 10642 M10x25, classe 10.9 

Els 5 cargols uneixen dos materials diferents. La placa lobular és d’acer C45, bonificada i 

recoberta amb un tractament de níquel químic; la peça adaptadora és d’alumini d’alta 

resistència (AlCu4Mg1, conegut per AW-2024) anoditzada. Suposarem un coeficient de 

frec entre ambdues superfícies de 0,09. [Doménech, 1990, p. 52-56] 

Per al cas que es vol comprovar, la força tangencial que hi haurà en el perímetre del rosari 

de cargols, en el cas d’una força longitudinal màxima de 2000N, serà la que ens proporcioni 

l’equació 6.18 

plat

rod

r
F

Γ
=tan       (Eq. 6.18) 

Utilitzant l’equació 6.14, tenint en compte que el radi del pneumàtic a estudiar és de 300 

mm, trobem el parell a la roda. 

Nmrod 6003,0·2000 ==Γ  

El radi del rosari de cargols és de 40 mm; per tant, 

NF 15000
04,0

600
tan ==  

La força normal la trobem aïllant-la de l’equació 6.19: 

NFF ·tan µ=       (Eq. 6.19) 

kN
F

FN 166
09,0

15000tan ===
µ

 

Segons la taula 7 del llibre Unions Cargolades [Fenollosa, 1995, p. 75] la força normal que 

fa un cargol M10 de classe 10.9, collat a parell nominal de muntatge i amb una m de 0,14 
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és de 36900 N. Com que 5 vegades aquest valor (185 kN) és superior al valor de FN, la 

unió treballarà només gràcies a la força de muntatge dels 5 cargols. 

 

� Comprovació dels 5 cargols ISO 10642 M8x35, classe 10.9 

Els 5 cargols uneixen alumini contra alumini. Suposarem un coeficient de frec entre 

ambdues superfícies de 0,12. [Doménech, 1990, p. 52-56] 

Per al cas que es vol comprovar, la força tangencial que hi haurà en el perímetre del rosari 

de cargols, en el cas d’una força longitudinal màxima de 2000N, serà la que ens proporcioni 

l’equació 6.18     

El moment a la roda no ha variat respecte al cas anterior: 

Nmrod 6003,0·2000 ==Γ  

Ara, el radi del rosari de cargols és de 62 mm; per tant, 

NF 42,9677
062,0

600
tan ==  

Com abans, la força normal la trobem aïllant-la de l’equació 6.19:     

N
F

FN 16,80645
12,0

42,9677tan ===
µ

 

 

Segons la taula 7 del llibre Unions Cargolades [Fenollosa, 1995, p. 75] la força normal que 

fa un cargol M8 de classe 10.9, collat a parell nominal de muntatge i amb una m de 0,14 

és de 23200 N. Com que 5 vegades aquest valor (116 kN) és molt superior al valor de FN, 

la unió treballarà només gràcies a la força de muntatge dels 5 cargols. 

Ambdues unions més desfavorables suportaran tot l’esforç única i exclusivament amb la 

força de muntatge, per tant, les altres dues (unió plat-corona blava i negatiu lobular-corona 

blava) queden també provades. 
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6.6.5. Dimensionament eix de la roda 

L’eix de la roda té com a funció centrar tots els rodaments, tant els del canvi ràpid com els 

propis de cada llanta. En total en centrarà 4. 

Tal i com mostra la figura 6.48, l’eix és d’acer C45E, recobert amb un niquelatge químic; de 

secció massissa i amb dues seccions diferenciades. La més gran té un diàmetre de 25 mm 

i la petita el té de 20 mm. En el cas que els rodaments de la llanta tinguin un diàmetre 

interior més gran que 20mm, dissenyarem uns casquets (de color verd fort) que ajustin tot 

el muntatge. Una punta està roscada M20x1,5 (pas fi) on hi collarem la femella autoblocant 

i l’altre punta no és cilíndrica, sinó que acaba plana per poder assentar-se dins la peça 

violeta (6158066-716). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.48 Eix i secció de l’eix empaquetant la roda 
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6.6.6. Anàlisi FEM eix de la roda 

Per comprovar la bondat de l’eix, seguidament es realitza un anàlisi FEM utilitzant el 

software ANSYS 11.0. L’anàlisi  es vol ajustar a la situació real de treball de l’eix; per aquest 

motiu es realitzarà l’anàlisi amb els seus accessoris de muntatge (casquets, centradors, 

etc.) muntats. 

A la figura 6.49 s’hi pot observar aquest conjunt un cop mallat. L’anàlisi s’ha fet amb 

111.000 nodes de control. S’ha refinat el mallat de tota la superfície de l’eix per poder 

aconseguir una precisió més alta dels resultats. 

 

Fig. 6.49 Conjunt mallat 

 

Com a condicions de contorn s’han considerat els casquets com a unions soldades a l’eix. 

S’ha imposat que la cara plana de l’eix fos una cara sense desplaçaments. Aquesta 

mateixa condició se li ha donat per les dues superfícies planes inferiors de les peces 

6158066-701 i 61158066-715. Entre la superfície exterior de la punta rebaixada de l’eix i la 

superfície interior del coixinet de fricció autolubricat, s’hi ha imposat una restricció 

geomètrica de contacte sense fregament. 

 

6158066-715 

6158066-701 
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A continuació es presenten els resultats obtinguts. 

Per al que respecte a deformacions, tal i com mostra la figura 6.50, el màxim es troba una 

mica descentrat cap a la dreta. Això és degut, en bona mesura, a que la secció dreta és 

més petita que la secció de la banda esquerre. Tot i així, aquest efecte queda compensat 

gràcies al reforç que fan els casquets separadors. 

Són uns resultats molt bons, ja que el desplaçament màxim que s’obté no arriba ni a una 

dècima de mil·límetre 

 

 

Fig. 6.50 Deformacions 

 

L’anàlisi de tensions equivalents de Von Misses acaba de confirmar el bon disseny de l’eix. 

Observant la figura 6.51, crida l’atenció el valor màxim d’aquesta tensió equivalent. No cal 

donar importància a aquest pic de màxima tensió, ja que és un punt situat just a la 

circumferència del canvi de secció de l’eix.  
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Si analitzem amb més detall tota la longitud de l’eix, es comprova clarament que no hi ha 

cap altre zona que sobrepassi el valor de 60 MPa, per tant, l’eix estarà treballant  molt per 

sota del seu límit elàstic 

 

 

Fig. 6.51 Tensions equivalents de Von Misses 

 

Com a conclusions d’aquest anàlisi per elements finits, podem assegurar que l’eix amb els 

components del canvi ràpid de llantes, estan ben dimensionats. 

 

6.6.7. Disseny del negatiu del canvi ràpid 

Aquesta peça, juntament amb la placa lobular que hi encaixa, és l’encarregada de 

transmetre el parell del motor a la roda (cas d’acceleració) o de la roda al motor (cas de la 

frenada). 

Ambdues són d’acer C45E que, un cop mecanitzades, es sotmetran a un tractament tèrmic 

de bonificació (tremp més un revingut) per tal d’augmentar la duresa superficial sense 
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perdre la tenacitat de l’acer C45E. Un cop tractades, se’ls hi aplicarà un recobriment 

superficial de níquel químic per donar un bon acabat i evitar l’aparició de corrosió. 

El disseny està fet a base d’arcs de circumferència tangents entre sí perquè hi pugui haver 

un màxim repartiment entre la superfície de contacte quan es transmeti el parell.  

S’ha procurat que hi hagi el màxim possible de geometria per evitar zones locals de 

concentració de tensions, obtenint el disseny que mostra la figura 6.52. 

 

Fig. 6.52 Negatiu del canvi ràpid 

 

A la imatge s’hi ha representat el seu centre de masses. Aquest està un xic desplaçat degut 

a què la peça no és simètrica i hi ha una zona amb molta més inèrcia que la resta. Per 

buscar d’equilibrar al màxim aquest centre de masses, s’hi han practicat un seguit de forats 

cilíndrics aconseguint alleugerir notablement la peça i desplaçant positivament el centre de 

masses. 
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6.6.8. Anàlisi FEM del negatiu del canvi ràpid 

Tot seguit es comprovarà que la peça està ben dissenyada en relació a les sol·licitacions 

que ha de suportar i les deformacions que pot experimentar. 

Pel mètode dels elements finits, s’ha discretitzat la peça tal i com es pot observar a la figura 

6.53. S’ha refinat el mallat de la superfície ortogonal al disc, que és la que rebrà el parell a 

transmetre, per poder tenir més precisió en els resultats. En total s’han utilitzat més de 

24900 nodes de control. 

 

Fig. 6.53 Mallat del negatiu del canvi ràpid 

 

El cas pitjor a què es pot trobar sol·licitada aquesta peça és havent de transmetre el 

moment de rodament que provoquen els 2000 N de força longitudinal. A més a més, 

suposarem que aquest parell no es reparteix per tota la superfície ortogonal, sinó que ho fa 

només pels vèrtexs arrodonits dels lòbuls. Cal observar la figura 6.54 per veure aquestes 

condicions de contorn. 

Tal i com mostra aquesta imatge, aquest moment de força, tindrà la direcció Y i, segons 

càlculs ja trobats, per una llanta de 17” com la YAMAHA, el moment de rodament val 600 

Nm. També s’ha restringit el desplaçament de la cara plana on va collada amb la peça que 

arrossega el plat de la transmissió. 
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Fig. 6.54 Condicions de contorn 

 

Seguidament es comenten els resultats obtinguts. 

Observant la figura 6.55, podem comprovar que s’obtenen uns valors de desplaçament 

molt baixos, de l’orde de mil·lèsimes de mil·límetre. 

Analitzant les tensions equivalents de Von Misses, s’observa a la figura 6.56 que el valor 

màxim de tensió equivalent a que es troba sol·licitada la superfície no arriba a 70 MPa. A 

més a més, la distribució de tensions és molt semblant en les 4 zones que reben el moment 

de rodament amb uns valors que de mitjana estan al voltant de 30 MPa. 

Per tant, podem afirmar que s’ha complert l’objectiu de repartir i uniformitzar les tensions a 

tota la superfície de contacte 

Cal tenir en compte que el material és un acer C45E, de límit elàstic superior a 490 MPa, 

amb un tractament tèrmic de bonificat que encara li proporciona més duresa superficial. 

En funció d’aquests resultats, podem garantir la bondat i la vida de la peça. 
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Fig. 6.55 Desplaçaments 

 

 

Fig. 6.56 Tensió equivalent de Von Misses 
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7. APARELLATGE ELÈCTRIC 

L’aparellatge elèctric de tot el conjunt es pot dividir en grups: alimentació i potència, 

maniobra i control del motor, sensors i condicionament de senyal. 

A l’annex C s’hi pot trobar tota aquesta informació i més, en format d’esquema elèctric. 

Per a confeccionar l’esquema, per tant la instal·lació elèctrica, s’ha atès la normativa UNE, 

el capítol “Seguridad en Máquinas”. Dins aquesta norma general, s’han consultat les 

següents normes: 

1. Norma UNE-EN 148 “Equipos de parada de emergencia, aspectos funcionales” 

2. Norma UNE-EN 60947-5-5 “Aparamenta de baja tensión” 

7.1. Alimentació i potència 

El suport sensoritzat utilitza dos tipus de tensió. Per a la part de potència; és a dir, per 

alimentar el motor del motorreductor, caldrà disposar d’una línia de corrent altern trifàsica a 

400V. La resta d’elements: captadors, inclinòmetre, bobines dels relès de maniobra i pilots 

indicadors s’alimentaran a 24V en corrent continu gràcies a una font d’alimentació 

220Vac/24Vcc. 

Al quadre elèctric que actualment disposa el banc per al control del motor elèctric que fa 

girar el disc, se li afegiran els elements de protecció d’aquest circuit. Aquests són: 

- Seccionador general 3F+N  

- Interruptor diferencial 3F+N 30mA 

- Interruptor magnetotèrmic principal 3F+N 10A 

- Guardamotor per al motorreductor 370W 

- Contactors inversió de gir del motorreductor 

- Fusibles de línia per al motorreductor 0,5A 

- Interruptor magnetotèrmic F+N 3A 

- Font d’alimentació 24Vcc 5A 
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L’actuador de potència del suport sensoritzat és el motorreductor, marca PUJOL 

MUNTALÀ, model LACM 40/56H4-4/14, amb una intensitat nominal a 400V de 0,35A; 0,061 

kW. 

 

7.2. Maniobra i control 

Els components de maniobra i control són tots els necessaris per controlar la inversió de gir 

del motor que s’alimenten o estan dins el circuit de 24V; així com un interruptor de parada 

d’emergència que permeti tallar l’alimentació als contactors de control del motor. 

Es disposarà de dos polsadors amb un pilot indicador de polsador connectat per fer la 

càrrega/descàrrega manual de la molla. El polsador verd activat farà girar el motor en sentit 

horari i, per tant, comprimirà la molla. El polsador vermell activat farà tot el contrari. Quan 

es faci la càrrega i descàrrega manual s’haurà d’anar observant el valor de força en sentit 

vertical que hi estem aplicant i aturar-se a la desitjada. Si aquest control es fa via software, 

es podrà utilitzar la senyal de les cèl·lules de càrrega que mesuren la força vertical per 

realimentar el sistema i aturar el motor segons prèvia consigna de força (en sentit de l’eix Z) 

desitjada. 

El software no s’inclou en el present projecte; però sí que s’ha buscat una tarja d’adquisició 

de dades per poder connectar i tractar totes les senyals a través d’un computador. 

 

7.3. Sensors i condicionament del senyal 

Els sensors que utilitza el suport sensoritzat ja han estat descrits en l’apartat 6 de la 

memòria. A mode de resum tenim els següents: 

 � Cèl·lules de càrrega: 

- 2u UTILCELL, 250_200 kg 

- 1u UTILCELL, 270_100 kg 

- 3u UTILCELL, 270_200 kg 

- 1u UTILCELL, 650_250kg 
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 � Inclinòmetre: 

- 1u SEIKA, NA2_10  

 

Cada cèl·lula de càrrega ens dóna una senyal de tensió proporcional a la deformació. 

Aquesta senyal és molt feble i per això s’utilitzarà un amplificador marca SCAIME, model 

CPJ, que ens transformarà la senyal de les cèl·lules amb una senyal proporcional 

compresa entre ±10V que anirà directa a la tarja d’adquisició de dades. 

Aquests amplificadors es troben dins l’armariet elèctric, ubicat al damunt de la placa 

superior de la màquina. Mitjançant un connector circular protegit (HARTING) podrem 

connectar o desconnectar tota la sensòrica de la màquina, de l’alimentació. 

L’inclinòmetre no necessita amplificador, ja que ell sol ja és capaç de donar una sortida 

entre 0,5 i 4,5V proporcional a l’angle girat. Serà una altra entrada a la tarja d’adquisició de 

dades. 

Aquesta tarja d’adquisició de dades és de la marca ADLINK, model PCI-9111 i s’ha escollit 

en funció del nombre i el tipus d’entrades; així com el nombre i el tipus de sortides 

necessàries. 

Per al cas que s’estudia, ens caldran, com a mínim vuit entrades analògiques i dues 

sortides digitals que obrin o tanquin uns relès especials (FINDER 322170052300) que 

activaran el gir desitjat del motor. 

 

La tarja escollida accepta 16 entrades analògiques i té 4 canals de sortida digitals. 

D’aquesta manera, si mai s’hi hagués d’afegir alguna entrada o sortida, podríem seguir 

utilitzant la mateixa placa. 
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8. PLA DE MANTENIMENT 

Per garantir el correcte funcionament del mecanisme en qualsevol situació d’assaig és 

recomanable seguir el manteniment preventiu descrit en els següents apartats. 

Val a dir que en la fase de disseny s’ha donat molta importància al manteniment de l’equip i 

s’ha procurat que aquest fos el mínim i més senzill possible. 

Observació: el manteniment del motor hidràulic no es contempla en aquest apartat, doncs 

és tractat com a accessori subministrat pel DEM. 

 

8.1. Manteniment de ròtules, rodaments i coixinets 

Els caps de ròtula que subjecten la cèl·lula de càrrega, captador de parell motor, són lliures 

de manteniment. 

La ròtula radial que permet acoblar el basculador amb l’aplicador de càrrega vertical també 

està lliure de manteniment. 

Tots els rodaments i la corona d’agulles sí que requereixen manteniment. Un cop a l’any es 

farà la següent operació.  

- Desengreixar rodaments aplicant esprai del tipus WD-40.  

- Netejar la superfície espraiada amb un drap o paper industrial. 

- Tornar a greixar-los  amb grassa sòlida al liti. 

 

Aquestes operacions no requereixen desmuntar els rodaments. Sí que caldrà desmuntar el 

motor hidràulic per fer el manteniment de la corona d’agulles. 

Per al cas dels coixinets, aquests són tots autolubricats, és a dir, no requereixen lubricació 

externa per al seu correcte funcionament. El fabricant els dimensiona per la vida útil 

d’aquest lubricant. En un principi estan garantits per tota la vida del mecanisme. Si hi ha 

alguna unió que presenti joc excessiu, es recomana la substitució del coixinet. 
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8.2. Manteniment del motorreductor 

Els elements del reductor del motorreductor estan lubricats amb grassa sòlida d’altes 

prestacions. El fabricant no ha previst la substitució d’aquesta; per tant, el motorreductor 

està lliure de manteniment. 

8.3. Manteniment de la transmissió per cadena 

Per evitar sorolls i desgasts prematurs, la transmissió s’haurà de revisar cada 100 hores de 

funcionament. La revisió consistirà en el següent: 

- Comprovar la tensió de la cadena: comprovar que la cadena no queda molt 

fluixa, ja que podria picar contra elements de l’estructura del suport sensoritzat. 

Es recomana una folgança d’entre 15 i 25mm en direcció vertical.  

-  Greixatge de la cadena. Aplicar-hi una capa poc abundant de greix en esprai 

líquid a tot el perímetre de la cadena. Esperar una mitja hora a que solidifiqui el 

greix per evitar projeccions de greix. 

- Inspecció visual. Si la cadena presenta un o més trams rígids caldrà 

desmuntar-la i netejar-la amb sabó desengreixant. Lubricar-la un cop torni estar 

muntada. 

- Inspeccionar el pinyó i el plat (2). Si el desgast de la corona és superior a ¼ 

de dent amb el buló de la cadena (1) (cas a), caldrà substituir l’element plat o 

l’element pinyó. Veure figura 8.1.  

 

 Fig. 8.1 Situacions de desgast de les dents del plat i del pinyó 
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8.4. Manteniment del circuit elèctric 

Comprovar periòdicament l’estat de les connexions elèctriques. Verificar que no hi hagi cap 

terminal fluix ni cap cable malmès. 

Comprovar l’estat de l’interruptor diferencial pitjant el boto “TEST” del mateix. Si aigües avall 

del diferencial no hi ha tensió, el funcionament és correcte. Si hi segueix havent tensió, el 

diferencial està malmès i, per tant, caldrà substituir-lo per un d’igual o equivalent. 
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9. CONSIDERACIONS MEDIAMBIENTALS 

És de gran importància estar conscienciats de procurar tenir cura i respecte del medi 

ambient. En les tres fases diferenciades que poden definir un cicle de vida de la màquina 

(fase de construcció, fase de funcionament i fase de desballestament) caldrà tenir cura de 

tots els processos a fi i a efecte de prevenir riscos mediambientals. 

Per l’escènica de la màquina projectada, no hi ha cap procés especialment perillós pel medi 

ambient. Tot i així, serà molt important de seguir al peu de la lletra les següents 

consideracions mediambientals. 

 

9.1. En fase de construcció 

La majoria de components de la màquina són metàl·lics i s’obtenen d’operacions de tall de 

xapa (amb làser o aigua) o bé d’operacions de mecanitzat amb arrencament de ferritja. 

El material sobrant considerat residu s’haurà de classificar segons tipus de material per 

poder ser posteriorment tractat en un procés de reciclatge. 

Per als talls de la xapa es recomana optimitzar la superfície d’aquesta fent-hi encabir el 

màxim de peces possible per així evitar haver de llençar retalls que no serveixin per 

l’obtenció d’altres peces. 

L’empresa responsable de fer els recobriments de níquel químic haurà de vetllar per 

complir la normativa mediambiental vigent. 

 

9.2. En fase de funcionament 

De cara a la realització de les tasques de manteniment, caldrà tenir cura amb els residus de 

greix o derivats que s’utilitzin. Seria recomanable acollir-se a un pla de recollida selectiva de 

residus lubricants. 

Degut al desgast provocat pel funcionament, les peces que hagin de ser substituïdes 

s’hauran de classificar segons material i porta-les a la deixalleria o centre de gestió de 

residus per poder ser reciclat. 
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9.3. En fase de desballestament 

Un cop la màquina hagi arribat al final del seu cicle de vida, s’haurà de desmuntar 

component per component, comprovar el seu estat i mirar de reutilitzar-lo si aquest és 

favorable. Els components que no es puguin reutilitzar s’hauran de classificar per material i 

portar-los a la deixalleria o centre de gestió de residus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Disseny d’un suport sensoritzat per banc d’assaig de pneumàtics de motocicleta Pág. 91 

                                                                                Xavier Fàbregas Massana 

Conclusions 

Els resultats obtinguts al finalitzar el projecte s’ajusten als objectius plantejats a l’inici, és a 

dir, s’ha dissenyat una màquina, que formarà part del banc d’assaig de pneumàtics de 

motocicleta del DEM, i que serà capaç d’allotjar la majoria de pneumàtics de motocicleta a fi 

 i a efecte de donar informació en forma de senyals elèctrics que, un cop processats, 

serviran per determinar les forces i els moments que es generen a la zona de contacte 

entre el pneumàtic i la pista de rodament. 

Sense ser una especificació demanada, s’ha anat una mica més enllà i s’ha desenvolupat 

un sistema de canvi ràpid de llantes que és universal, és a dir, no utilitza llantes 

específiques per poder fer aquesta funció, sinó que pot adaptar la majoria de llantes de 

motocicleta de carretera del mercat. 

S’ha tingut sempre present el fet de saber que la màquina s’haurà de construir, controlant  

minuciosament tots els processos de fabricació per tal d’oferir un producte de qualitat, a un 

preu raonable, amb garanties de seguretat per a l’usuari i seguint unes consideracions 

mediambientals que garanteixin el reciclatge de la màquina el dia que es decideixi 

prescindir d’ella. 
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