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RESUM 

En aquest apartat es reuneixen tots aquells annexes als quals s’ha fet referència al 

llarg de la memòria del projecte i que proporcionen informació de suport o de detall 

dels diferents punts tractats en el treball. 
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A. SELECCIÓ DELS COMPONENTS 

Actualment, existeixen gran varietat d’opcions, marques i models disponibles pels 

diferents components dels que es composa la bicicleta. Amb la finalitat de 

seleccionar els elements més adequats per a la bicicleta que s’està dissenyant 

s’ha utilitzat un dels mètodes d’evaluació multicriteri, el del Valor Tècnic Ponderat, 

mètode escollit per la seva senzillesa i robustesa. 

En el present Annex es detalla com s’ha fer aquesta selecció de components. 

El procediment seguit per cadascun dels components es resumeix a continuació: 

  S’han identificat i documentat les diverses alternatives a considerar. 

  S’ha definit una sèrie de criteris (n) rellevants a considerar en l’evaluació de 

cadascun d’ells. 

  I s’ha ponderat cada criteri amb un pes (gi) en funció de la seva rellevància. 

  S’ha organitzat la informació disponible en una taula, indicant per a cada 

alternativa els valors de cada criteri. 

  Seguidament, en una altra taula 

 S’ha assignat una puntuació (pi) (de l’1 al 5) per cada un dels criteris de 

cada alternativa. 

 S’ha calculat la ponderació relativa (pi x gi) de cada criteri de cada 

alternativa. 

 S’han sumat les ponderacions relatives ( i

n

i
i gp ×∑

=1

), donant una puntuació 

per cada alternativa. 

 S’ha dividit aquesta suma de ponderacions relatives de cada alternativa pel 

producte del sumatori de pesos i la puntuació màxima, obtenint així el Valor Tècnic 

Ponderat (VTP) de cada alternativa 
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I finalment, s’escull l’alternativa amb major Valor Tècnic Ponderat (VTP). 
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A.1. Amortidor 

Les alternatives considerades per a la selecció de l’amortidor són les que es 

mostren a continuació a la figura A.1.1: 

FOX Float RP23 FOX DHX Air 5.0 FOX Van R
Rock Shox 

Monarch 4.2
Rock Shox Ario 2.2

Marzocchi Roco Air 

TST R

ALTERNATIVES AMORTIDOR

 

Figura A.1.1:  Alternatives amortidor     [Fonts: http://www.foxracingshox.com, 

http://www.marzocchi.com, http://www.sram.com] 

A la següent taula A.1.1 es mostren els criteris de valoració i els diversos valors de 

les diferents alternatives. 

CRITERIS
FOX Float 

RP23
FOX DHX Air 

5.0
FOX Van R

Rock Shox 
Monarch 4.2

Rock Shox 
Ario 2.2

Marzocchi 
Roco Air TST 

R

Pes (gr) 250 450 335 235 240 350

Dimensions (mmxmm) 200x57 222x63 222x79 165x38 165x38 200x57

Sistema amortiguació aire aire molla aire aire aire

Preu (€) 370 470 240 297 257 559

ALTERNATIVES AMORTIDOR

 

Taula A.1.1:  Valors dels criteris de les diferents alternatives d’amortidor     

[Fonts: http://www.foxracingshox.com, http://www.marzocchi.com, 

http://www.sram.com] 

 

I finalment, a la següent taula A.1.2 s’assigna la puntuació ponderada a cada opció 

i s’escull l’alternativa amb major valor tècnic ponderat (VTP). 
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PES

G P PxG P PxG P PxG P PxG P PxG P PxG

Pes (gr) 4 4 16 1 4 2 8 4 16 4 16 2 8

Dimensions (mmxmm) 3 5 15 3 9 2 6 1 3 1 3 5 15

Sistema amortiguació 1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4

Preu (€) 2 3 6 2 4 5 10 4 8 5 10 1 2

SUMA (PxG) 10

0.58VTP (valor tècnic ponderat)

CRITERIS

31

0.62 0.66

33

Rock Shox 
Monarch 4.2

Rock Shox Ario 2.2
Marzocchi Roco Air 

TST R

ALTERNATIVES AMORTIDOR

41

FOX Float RP23

29

FOX DHX Air 5.0 FOX Van R

0.82 0.42

21

0.58

29

 

Taula A.1.2:  Valoració i selecció de la millor alternativa d’amortidor segons el mètode de 

VTP 

 

Tal i com es pot apreciar a la taula anterior, l’alternativa escollida és l’amortidor 

FOX Float RP23. 

A.2. Forquilla 

Les alternatives considerades per a la selecció de la forquilla són les que es 

mostren a continuació a la figura A.2.1: 

FOX 32 F100 RLC 
Remote

Marzocchi 55 RCE 
Titanium

FOX Vanilla RLC 
140

FOX 32 Talas RLC
Rock Shox Reba 

Team Air

ALTERNATIVES FORQUILLA

 

Figura A.2.1:  Alternatives forquila     [Fonts: http://www.foxracingshox.com, 

http://www.marzocchi.com, http://www.sram.com] 

A la següent taula A.2.1 es mostren els criteris de valoració i els diversos valors de 

les diferents alternatives. 
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CRITERIS
FOX 32 F100 
RLC Remote

Marzocchi 55 
RCE Titanium

FOX Vanilla 
RLC 140

FOX 32 Talas 
RLC

Rock Shox 
Reba Team 

Air

Recorregut (mm) 100 160 140 140 120

Pes (kg) 1,58 2,34 1,98 1,81 1,70

Tipus amortidor aire aire aire aire aire

Preu (€) 875 1.049 580 950 666

ALTERNATIVES FORQUILLA

 

Taula A.2.1:  Valors dels criteris de les diferents alternatives de forquilla     [Fonts: 

http://www.foxracingshox.com, http://www.marzocchi.com, http://www.sram.com] 

 

I finalment, a la següent taula A.2.2 s’assigna la puntuació ponderada a cada opció 

i s’escull l’alternativa amb major valor tècnic ponderat (VTP). 

PES

G P PxG P PxG P PxG P PxG P PxG

Recorregut (mm) 3 4 12 2 6 2 6 2 6 3 9

Pes (kg) 4 5 20 2 8 3 12 3 12 4 16

Tipus amortidor 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Preu (€) 2 3 6 2 4 5 10 3 6 4 8

SUMA (PxG) 10

0.58 0.76VTP (valor tècnic ponderat) 0.86 0.46 0.66

FOX 32 Talas RLC
Rock Shox Reba 

Team Air

43 23 33 29 38

ALTERNATIVES FORQUILLA

CRITERIS

FOX 32 F100 RLC 
Remote

Marzocchi 55 RCE 
Titanium

FOX Vanilla RLC 
140

 

Taula A.2.2:  Valoració i selecció de la millor alternativa de forquilla segons el mètode de VTP 

  

Tal i com es pot apreciar a la taula anterior, l’alternativa escollida és la forquilla 

FOX 32 F100 RLC Remote. 

 

A.3. Direcció 

Les alternatives considerades per a la selecció de la direcció són les que es 

mostren a continuació a la figura A.3.1: 
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Chris King
Crank Bross 
Opium SL

Race Face Deus Cane Creek

ALTERNATIVES DIRECCIÓ

 

Figura A.3.1:  Alternatives direcció     [Fonts: http://www.raceface.com, 

http://www.chrisking.com, http://www.ltmracing.com] 

A la següent taula A.3.1 es mostren els criteris de valoració i els diversos valors de 

les diferents alternatives. 

 

CRITERIS Chris King
Crank Bross 

Opium SL

Race Face 

Deus
Cane Creek

Material alumini acer inox. acer inox. alumini

Pes (gr) 130 80 104 110

Rodament segellat sí sí sí sí

Preu (€) 139 140 115 140

Estètica molts colors 2 colors 2 colors únic color

ALTERNATIVES DIRECCIÓ

 

Taula A.3.1:  Valors dels criteris de les diferents alternatives de direcció     [Fonts: 

http://www.raceface.com, http://www.chrisking.com, http://www.ltmracing.com] 

 

I finalment, a la següent taula A.3.2 s’assigna la puntuació ponderada a cada opció 

i s’escull l’alternativa amb major valor tècnic ponderat (VTP). 
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PES

G P PxG P PxG P PxG P PxG

Material 3 4 12 3 9 3 9 4 12

Pes (gr) 2 3 6 4 8 4 8 4 8

Rodament segellat 3 5 15 5 15 5 15 5 15

Preu (€) 1 5 5 5 5 5 5 5 5

Estètica 1 4 4 2 2 2 2 2 2

SUMA (PxG) 10

ALTERNATIVES DIRECCIÒ

39 39 42

CRITERIS
Chris King

Crank Bross Opium 

SL
Race Face Deus Cane Creek

VTP (valor tècnic ponderat) 0.84 0.78 0.78 0.84

42

 

Taula A.3.2:  Valoració i selecció de la millor alternativa de direcció segons el mètode de VTP 

 

Tal i com es pot apreciar a la taula anterior, l’alternativa escollida és la direcció 

Chris King. 

 

A.4. Potència 

Les alternatives considerades per a la selecció de la potència són les que es 

mostren a continuació a la figura A.4.1: 

THOMSON Elite 
X4

FSA OS-190 Easton EC-90
Moots Open Trail 

Mtn Bike

ALTERNATIVES POTÈNCIA

 

Figura A.4.1:  Alternatives potència     [Fonts: http://www.lhthomson.com, 

http://mtb.fullspeedahead.com, http://www.moots.com, http://www.ltmracing.com] 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A11 

A la següent taula A.4.1 es mostren els criteris de valoració i els diversos valors de 

les diferents alternatives. 

 

CRITERIS
THOMSON 

Elite X4
FSA OS-190 Easton EC-90

Moots Open 

Trail Mtn Bike

Longitud (mm) 110 110 100 110

Angle inclinació 10º 6º 10º 6º

Material alumini alumini carboni alumini

Diàmetre eix manillar (mm) 31,8 31,8 31,8 31,8

Pes (gr) 171 160 130 170

Preu (€) 100 110 249 395

ALTERNATIVES POTÈNCIA

 

Taula A.4.1:  Valors dels criteris de les diferents alternatives de potència     [Fonts: 

http://www.lhthomson.com, http://mtb.fullspeedahead.com, http://www.moots.com, 

http://www.ltmracing.com] 

I finalment, a la següent taula A.4.2 s’assigna la puntuació ponderada a cada opció 

i s’escull l’alternativa amb major valor tècnic ponderat (VTP). 

PES

G P PxG P PxG P PxG P PxG

Longitud (mm) 2 4 8 3 6 3 6 4 8

Angle inclinació 3 4 12 2 6 4 12 2 6

Material 2 4 8 4 8 4 8 4 8

Diàmetre eix manillar (mm) 3 5 15 5 15 5 15 5 15

Pes (gr) 1 4 4 4 4 3 3 4 4

Preu (€) 1 4 4 4 4 3 3 2 2

SUMA (PxG) 12

FSA OS-190 Easton EC-90
Moots Open Trail 

Mtn BikeCRITERIS
THOMSON Elite X4

51 43 47 43

VTP (valor tècnic ponderat) 1.02 0.86 0.94 0.86

ALTERNATIVES POTÈNCIA

 

Taula A.4.2:  Valoració i selecció de la millor alternativa de potència segons el mètode de 

VTP 

 

Tal i com es pot apreciar a la taula anterior, l’alternativa escollida és la potència 

THOMSON Elite X4. 
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A.5. Manillar 

Les alternatives considerades per a la selecció del manillar són les que es mostren 

a continuació a la figura A.5.1: 

Easton Monkey 
Lite XC

Easton Monkey 
Lite DH

Easton EC90 XC Race Face Next SL Moots

ALTERNATIVES MANILLAR

 

Figura A.5.1:  Alternatives manillar     [Fonts: http://www.eastonbike.com, 

http://raceface.com, http://www.moots.com, http://www.ltmracing.com] 

A la següent taula A.5.1 es mostren els criteris de valoració i els diversos valors de 

les diferents alternatives. 

CRITERIS
Easton 

Monkey Lite 

XC

Easton 
Monkey Lite 

DH

Easton EC90 

XC

Race Face 

Next SL
Moots

Amplada centre (mm) 31,8 31,8 25,4 31,8 25,4

Elevació (mm) 20 40 0 40 8

Material fibra carboni fibra carboni fibra carboni fibra carboni fibra carboni

Pes (gr) 155 225 99 170 160

Preu (€) 125 170 129 147 125

ALTERNATIVES MANILLAR

 

Taula A.5.1:  Valors dels criteris de les diferents alternatives de manillar     [Fonts: 

http://www.eastonbike.com, http://raceface.com, http://www.moots.com, 

http://www.ltmracing.com] 

I finalment, a la següent taula A.5.2 s’assigna la puntuació ponderada a cada opció 

i s’escull l’alternativa amb major valor tècnic ponderat (VTP). 
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PES

G P PxG P PxG P PxG P PxG P PxG

Amplada centre (mm) 3 5 15 5 15 2 6 5 15 2 6

Elevació (mm) 2 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6

Material 2 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10

Pes (gr) 2 3 6 1 2 5 10 2 4 3 6

Preu (€) 1 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4

SUMA (PxG) 10

Race Face Next SL Moots
CRITERIS

Easton Monkey Lite 
XC

Easton Monkey Lite 
DH

Easton EC90 XC

41 33 36 36

VTP (valor tècnic ponderat) 0.82 0.66 0.72

32

0.72 0.64

ALTERNATIVES MANILLAR

 

Taula A.5.2:  Valoració i selecció de la millor alternativa de manillar segons el mètode de 

VTP 

 

Tal i com es pot apreciar a la taula anterior, l’alternativa escollida és el manillar 

Easton Monkey Lite XC. 

A.6. Bieles, plats i eix de pedalier 

Les alternatives considerades per a la selecció del conjunt bieles, plats i eix de 

pedalier són les que es mostren a continuació a la figura A.6.1: 

Shimano XTR 970
Shimano Deore XT 

M770 + eix 
pedalier XT 770

Race Face Next SL 
X

ALTERNATIVES BIELES, PLATS, EIX PEDALIER

 

Figura A.6.1:  Alternatives bieles, plats i eix pedalier     [Fonts: http://www.shimano.com, 

http://raceface.com] 
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A la següent taula A.6.1 es mostren els criteris de valoració i els diversos valors de 

les diferents alternatives. 

 

CRITERIS
Shimano XTR 

970

Shimano 
Deore XT 

M770 + eix 

pedalier XT 

770

Race Face 

Next SL X

Nº dents dels plats 22-32-44 22-32-44 22-32-44

Longitud bieles (mm) 175 175 175

Pes (gr) 770 1093 675

Preu (€) 507 254 734

ALTERNATIVES BIELES, PLATS

 

Taula A.6.1:  Valors dels criteris de les diferents alternatives de bieles, plats i eix pedalier     

[Fonts: http://www.shimano.com, http://raceface.com] 

I finalment, a la següent taula A.6.2 s’assigna la puntuació ponderada a cada opció 

i s’escull l’alternativa amb major valor tècnic ponderat (VTP). 

 

PES

G P PxG P PxG P PxG

Nº dents dels plats 1 4 4 4 4 4 4

Longitud bieles (mm) 1 4 4 4 4 4 4

Pes (gr) 5 4 20 2 10 5 25

Preu (€) 3 3 9 4 12 1 3

SUMA (PxG) 10

CRITERIS
Shimano XTR 970

Shimano Deore XT 

M770 + eix pedalier 
XT 770

Race Face Next SL 
X

37 30 36

VTP (valor tècnic ponderat) 0.74 0.60 0.72

ALTERNATIVES BIELES, PLATS, EIX PEDALIER

 

Taula A.6.2:  Valoració i selecció de la millor alternativa del conjunt bieles, plats i eix de 

pedalier segons el mètode de VTP 
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Tal i com es pot apreciar a la taula anterior, l’alternativa escollida és el conjunt de 

bieles, plat i eix de pedalier Ximano XTR 970. 

 

A.7. Seient 

Les alternatives considerades per a la selecció del seient són les que es mostren a 

continuació a la figura A.7.1: 

 

Specialized Avatar 

Gel
SDG Bel Air Rl Ti Flite XC Gel Flow

SLR Teknologica 

Carbon

ALTERNATIVES SEIENT

 

Figura A.7.1:  Alternatives seient     [Fonts: http://www.specialized.com, http://bikebling.com, 

http://www.ltmracing.com] 

A la següent taula A.7.1 es mostren els criteris de valoració i els diversos valors de 

les diferents alternatives. 
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CRITERIS
Specialized 
Avatar Gel

SDG Bel Air Rl 
Ti

Flite XC Gel 
Flow

SLR 
Teknologica 

Carbon

Rails cromoly buit titani titani carboni

Longitud (mm) 270 273 280 274

Pes (gr) 305 260 235 150

Preu (€) 55 74 180 283

Confort geometria i gel fibra nylon geometria i gel geometria

ALTERNATIVES SEIENT

 

Taula A.7.1:  Valors dels criteris de les diferents alternatives de seient     [Fonts: 

http://www.specialized.com, http://bikebling.com, http://www.ltmracing.com] 

I finalment, a la següent taula A.7.2 s’assigna la puntuació ponderada a cada opció 

i s’escull l’alternativa amb major valor tècnic ponderat (VTP). 

PES

G P PxG P PxG P PxG P PxG

Rails 1 3 3 3 3 3 3 3 3

Longitud (mm) 2 4 8 3 6 3 6 3 6

Pes (gr) 2 3 6 4 8 4 8 5 10

Preu (€) 2 5 10 4 8 2 4 1 2

Confort 3 4 12 3 9 4 12 3 9

SUMA (PxG) 10

Specialized Avatar 
Gel

SDG Bel Air Rl Ti Flite XC Gel Flow
SLR Teknologica 

Carbon

39 34 33 30

VTP (valor tècnic ponderat) 0.78 0.68 0.66 0.60

ALTERNATIVES SEIENT

CRITERIS

 

Taula A.7.2:  Valoració i selecció de la millor alternativa de seient segons el mètode de VTP 

 

Tal i com es pot apreciar a la taula anterior, l’alternativa escollida és el seient 

Specialized Avatar Gel. 

 

A.8. Abraçadora tija 

Les alternatives considerades per a la selecció de l’abraçadora de la tija del seient 

són les que es mostren a continuació a la figura A.8.1: 
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WOODMAN 
Deathgrip SL Ti

Straitline KCNC RD-CLAMP

ALTERNATIVES ABRAÇADORA TIJA

 

Figura A.8.1:  Alternatives abraçadora tija seient     [Fonts: 

http://www.woodmancomponents.com, http://bicimarket.com, http://www.ltmracing.com] 

A la següent taula A.8.1 es mostren els criteris de valoració i els diversos valors de 

les diferents alternatives. 

 

CRITERIS
WOODMAN 
Deathgrip SL 

Ti
Straitline

KCNC RD-
CLAMP

Material alumini alumini escandi

Cargol titani alumini titani

Pes (gr) 10,5 21 12

Preu (€) 20 24 19

ALTERNATIVES ABRAÇADORA TIJA

 

Taula A.8.1:  Valors dels criteris de les diferents alternatives de abraçadora tija seient     

[Fonts: http://www.woodmancomponents.com, http://bicimarket.com, 

http://www.ltmracing.com] 

I finalment, a la següent taula A.8.2 s’assigna la puntuació ponderada a cada opció 

i s’escull l’alternativa amb major valor tècnic ponderat (VTP). 
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PES

G P PxG P PxG P PxG

Material 3 4 12 4 12 3 9

Cargol 4 5 20 4 16 5 20

Pes (gr) 2 5 10 3 6 4 8

Preu (€) 1 4 4 3 3 4 4

SUMA (PxG) 10 37 41

CRITERIS

WOODMAN 

Deathgrip SL Ti
Straitline KCNC RD-CLAMP

VTP (valor tècnic ponderat) 0.92 0.74 0.82
46

ALTERNATIVES ABRAÇADORA TIJA SEIENT

 

Taula A.8.2:  Valoració i selecció de la millor alternativa d’abraçadora de tija de seient segons 

el mètode de VTP 

Tal i com es pot apreciar a la taula anterior, l’alternativa escollida és l’abraçadora 

de tija de seient Woodman Deathgrip SL Ti. 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A19 

B. PRESSUPOST 

Aquest annex conté la informació detallada del pressupost presentat en el 

document de pressupost del projecte. 

 

B.1 Tarifes materials 

En aquest apartat es detallen els costs dels materials utilitzats per la fabricació del 

prototip del quadre.  

Per a algun dels càlculs de les tarifes, s’ha hagut d’utilitzar el canvi de moneda de 

dòlars a euros, que ha estat calculat segons la conversió 1€=1,2293U.S. dollars a 

dia 29 de Maig de 2010. 

 

B.1.1. Cost conjunt de tubs 

Per a la construcció del prototip portat a terme en aquest projecte es va utilitzar un 

joc de tubs d’alumini 7005 de la sèrie Ultra Lite de la marca Easton. Aquests tubs 

es van aconseguir d’un joc que li quedava a un taller que fa un temps havia 

fabricat una petita sèrie de quadres de bicicleta utilitzant aquests tubs. Degut al 

tracte de favor en l’adquisició d’aquest joc “Easton”, el cost pel càlcul del 

pressupost es quantifica segons una tarifa consultada a la font [www.cycle-

frames.com] on tot i que alguns dels tubs presenten alguna certa diferència en les 

dimensions, es considera vàlida l’aproximació del cost del conjunt de tubs. Com es 

pot observar a la figura B.1.1.1, el cost dels tubs ascendeix a 105,93$.  

Aquest joc de tubs està format pels 5 tubs que composen el quadre, més els 5 

tubs que composen el basculant. 

Considerant el canvi de moneda citat anteriorment, el cost del conjunt de tubs 

ascendeix a 86,17€. 
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Figura B.1.1.1:  Cost conjunt de tubs Easton Ultra Lite. 

 

B.1.2. Cost massissos alumini 

En aquest punt es determina el cost dels massissos utilitzats per a la fabricació de 

les diferents peces necessàries per a la construcció del prototip, ja sigui mitjançant 

mecanització per fresa com per tall en aigua. Com en el cas dels tubs, a l’haver 

adquirit el material amb un tracte de favor amb retalls que quedaven per al taller, 

es realitza una aproximació del cost segons una tarifa consultada a la font 

[www.cycle-frames.com].  

Segons la figura B.1.2.1 es pot extreure un cost amb $/lbs de material que és de 

45,35$ per una peça de 5,75lbs de pes, o el que és el mateix 7,89$/lbs. 

 

Figura B.1.2.1:  Cost de massissos d’alumini 7005. 
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Utilitzants el canvi de moneda citat anteriorment i expressant la quantia en kg surt 

un cost de 14,22€/kg. 

Per a poder quantificar el cost dels massissos s’ha de conèixer el pes d’aquests 

degut a que la tarifa l’hem assimilat a cost en funció del pes. En el punt B.1.2.1 es 

determina el pes d’aquests massissos, el qual és de 3.225,82 grams. 

Així doncs, el cost dels massissos és de 45,87€. 

 

 

B.1.2.1. Determinació del pes dels massissos d’alumini 

Per a poder determinar el cost dels massissos d’alumini s’ha de conèixer el pes 

d’aquests. Per a poder conèixer el pes s’han de conèixer les dimensions de les 

peces que es vol adquirir per a la fabricació de les peces, i que es mostren en les 

següents figures. 

A la figura B.1.2.1.1 es mostren les dimensions de la peça d’alumini de 4mm de 

gruix de les quals es treuran 4 platines mitjançant el tall per aigua. Les dimensions 

són 150x340mm, el que significa un volum de 204cm3
. 

340

15
0

 

Figura B.1.2.1.1:  Dimensions del massís de 4mm de gruix d’alumini 7005. 

I a la figura B.1.2.1.2 es mostren les dimensions de la peça d’alumini de 10mm de 

gruix de les quals es treuran les dues punteres del basculant. La seva fabricació 

serà realitzant un primer tall amb aigua, i una posterior mecanització amb 
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fresadora. Aquesta peça té unes dimensions de 135x240mm, el que significa 

324cm3
. 

13
5

240

 

Figura B.1.2.1.2:  Dimensions del massís de 10mm de gruix d’alumini 7005. 

 

A la figura B.1.2.1.3 es mostren les dimensions de la peça d’alumini de 10mm de 

gruix de les quals es treuran les dues peçes que es solden a la part alta del 

basculant. Aquestes es tallaran per aigua, i posteriorment es mecanitzarà el seient 

a on van els coixinets mitjançant una fresadora. Les dimensions, com es pot 

observar, són de 70x120mm. O sigui, un volum de 84cm3
. 

70

120

 

Figura B.1.2.1.3:  Dimensions del massís de 10mm de gruix d’alumini 7005. 

 

A la figura B.1.2.1.4 es mostren les dimensions de la peça d’alumini de 28mm de 

gruix de les quals es treurà el pont de basculant que serà mecanitzat mitjançant 
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una fresadora amb control numèric. Les dimensions són 80x130mm, el que 

significa un volum de la peça de 291,2cm3
. 

 

130

80

 

Figura B.1.2.1.4:  Dimensions del massís de 28mm de gruix d’alumini 7005. 

 

Finalment, la figura B.1.2.1.5 mostra les dimensions del massís utilitzat per a la 

fabricació de les dues bieles que conformen el sistema de suspensió, i de la peça 

que va soldada en el tub de pedalier. Aquesta peça és de 50x225mm i té un gruix 

de 30mm, el que significa un volum de 337,5cm
3
. 

 

 

 

225

50

 

Figura B.1.2.1.5:  Dimensions del massís de 30mm de gruix d’alumini 7005. 
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Així doncs, els massissos utilitzats per a la fabricació de peces per al quadre tenen 

un volum de 1.240,7cm3
. Tenint en compte que la densitat de l’alumini 7005 és de 

2,6g/cm3, el pes total dels massissos és de 3.225,82gr. 

 

B.1.3. Cost coixinets 

S’adjunta la factura de compra (veure figura B.1.3.1) dels coixinets utilitzats a 

l’elaboració del prototip. A la factura consten 10 unitats del coixinet de la sèrie 

619/8-2Z, però en el projecte sols s’utilitzen 8 unitats (es va comprar una caixa de 

10). Així doncs, el cost utilitzat per a realitzar el pressupost, sense tenir en compte 

aquests 2 coixinets sobrants, és de 122,82€. 
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Figura B.1.3.1:  Factura de compra dels coixinets de la casa SKF. 
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B.1.4. Amortidor 

Per a la construcció del quadre s’utilitza un amortidor FOX RP23 high volumen de 

200mm de llargària entre eixos. 

El cost de l’amortidor segons la tarifa extreta de la font [www.ltmracing.com] és de 

370€. 

 

B.2 Tarifa mà d’obra soldadura prototip 

A la figura B.2.1 es mostra la factura pels serveis de soldadura del prototip, on es 

veu el cost per hora de 40€. 

 

Figura B.2.1:  Factura de soldadura prototip. 
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B.3 Tarifa mà d’obra mecanitzat de peces 

A la figura B.3.1 es mostra la factura pel mecanitzat de peces que suma un total 

de 450€, que dividit per les 15 hores invertides dóna un cost de 30€/hora. 

 

 

 

Figura B.3.1:  Factura de mecanitzat de peces pel prototip 
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C. INSTRUCCIONS EASTON 

A continuació, s’adjunta catàleg de muntatge de tubs. 
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D. CÀLCULS ELEMENTS FINITS 

En aquest annex s’adjunten els resultats extrets dels càlculs per elements finits 

realitzats amb el programa CATIA V5R17. 

quadre_triangle 

MESH: 
 

Entity Size 

Nodes 8463 

Elements 25116 

ELEMENT TYPE: 
 

Connectivity Statistics 

TE4 25116 ( 100,00% ) 

ELEMENT QUALITY: 
 

Criterion Good Poor Bad Worst Average 

Distortion 

(deg)  

5336 ( 

21,25% ) 

5456 ( 

21,72% ) 

14324 ( 

57,03% ) 
68,061 45,348 

Stretch 
17806 ( 

70,90% ) 

7303 ( 

29,08% ) 
7 ( 0,03% ) 0,073 0,402 

Length Ratio 
21708 ( 

86,43% ) 

3401 ( 

13,54% ) 
7 ( 0,03% ) 16,637 3,233 

Materials.1 
 

Material Aluminium 

Young's modulus 7e+010N_m2 

Poisson's ratio 0,346 
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Density 2610kg_m3 

Coefficient of thermal expansion 2,36e-005_Kdeg 

Yield strength 2,9e+008N_m2 

Static Case 

Boundary Conditions 

Figure 1  

STRUCTURE Computation 

Number of nodes : 8463   

Number of elements : 25116   

Number of D.O.F. : 25389   

Number of Contact relations : 0   

Number of Kinematic relations : 0   

 

Linear tetrahedron : 25116   
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RESTRAINT Computation 

Name: RestraintSet.1 

Number of S.P.C : 477 

STIFFNESS Computation 

Number of lines : 25389     

Number of coefficients : 428850     

Number of blocks : 1     

Maximum number of coefficients per bloc : 428850      

Total matrix size : 5 . 00  Mb 

 

SINGULARITY Computation 

Restraint: RestraintSet.1  

Number of local singularities : 0   

Number of singularities in translation : 0   

Number of singularities in rotation : 0   

Generated constraint type : MPC   

CONSTRAINT Computation 

Restraint: RestraintSet.1  

Number of constraints : 477   

Number of coefficients : 0   

Number of factorized constraints : 477   

Number of coefficients : 0   

Number of deferred constraints : 0   

FACTORIZED Computation 

Method :  SPARSE   

Number of factorized degrees : 24912     

Number of supernodes : 1792     

Number of overhead indices : 106996     

Number of coefficients : 2506786      
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Static Case Solution.1 - Von Mises 
stress (nodal values).2 

Figure 3  

3D elements: : Components: : All 

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all 

the model 
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basculant 

MESH: 
 

Entity Size 

Nodes 17977 

Elements 54063 

ELEMENT TYPE: 
 

Connectivity Statistics 

TE4 54063 ( 100,00% ) 

ELEMENT QUALITY: 
 

Criterion Good Poor Bad Worst Average 

Distortion 

(deg)  

10159 ( 

18,79% ) 

11750 ( 

21,73% ) 

32154 ( 

59,48% ) 
69,982 44,845 

Stretch 
45094 ( 

83,41% ) 

8953 ( 

16,56% ) 
16 ( 0,03% ) 0,013 0,410 

Length Ratio 
51345 ( 

94,97% ) 

2711 ( 

5,01% ) 
7 ( 0,01% ) 26,013 2,921 

Materials.1 
 

Material Aluminium 

Young's modulus 7e+010N_m2 

Poisson's ratio 0,346 
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Yield strength 2,9e+008N_m2 

Static Case 

Boundary Conditions 

Figure 1  

STRUCTURE Computation 

Number of nodes : 17977   

Number of elements : 54063   

Number of D.O.F. : 53931   

Number of Contact relations : 0   

Number of Kinematic relations : 0   

 

Linear tetrahedron : 54063   
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RESTRAINT Computation 

Name: RestraintSet.1 

Number of S.P.C : 6 

STIFFNESS Computation 

Number of lines : 53931     

Number of coefficients : 913677     

Number of blocks : 2     

Maximum number of coefficients per bloc : 499995      

Total matrix size : 10 . 66  Mb 

 

SINGULARITY Computation 

Restraint: RestraintSet.1  

Number of local singularities : 0   

Number of singularities in translation : 0   

Number of singularities in rotation : 0   

Generated constraint type : MPC   

CONSTRAINT Computation 

Restraint: RestraintSet.1  

Number of constraints : 6   

Number of coefficients : 0   

Number of factorized constraints : 6   

Number of coefficients : 0   

Number of deferred constraints : 0   

FACTORIZED Computation 

Method :  SPARSE   

Number of factorized degrees : 53925     

Number of supernodes : 2689     

Number of overhead indices : 197370     

Number of coefficients : 6199324      
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Maximum front width : 438     

Maximum front size : 96141     

Size of the factorized matrix (Mb) : 47 . 2971   

Number of blocks : 7     

Number of Mflops for factorization : 1 . 035e+003   

Number of Mflops for solve : 2 . 507e+001   

Minimum relative pivot : 2 . 878e-004   

Static Case Solution.1 - Von Mises 
stress (nodal values).2 

Figure 3  

3D elements: : Components: : All 

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all 

the model 
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biela_baixa 

MESH: 
 

Entity Size 

Nodes 2126 

Elements 6798 

ELEMENT TYPE: 
 

Connectivity Statistics 

TE4 6798 ( 100,00% ) 

ELEMENT QUALITY: 
 

Criterion Good Poor Bad Worst Average 

Distortion 

(deg)  

4842 ( 71,23% 

) 

1842 ( 

27,10% ) 

114 ( 

1,68% ) 
51,115 29,536 

Stretch 
6798 ( 

100,00% ) 
0 ( 0,00% ) 0 ( 0,00% ) 0,375 0,612 

Length Ratio 
6798 ( 

100,00% ) 
0 ( 0,00% ) 0 ( 0,00% ) 3,703 1,944 

Materials.1 
 

Material Aluminium 

Young's modulus 7e+010N_m2 

Poisson's ratio 0,346 
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Yield strength 9,5e+007N_m2 

Static Case 

Boundary Conditions 

Figure 1  

STRUCTURE Computation 

Number of nodes : 2126   

Number of elements : 6798   

Number of D.O.F. : 6378   

Number of Contact relations : 0   

Number of Kinematic relations : 0   

 

Linear tetrahedron : 6798   
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RESTRAINT Computation 

Name: RestraintSet.1 

Number of S.P.C : 81 

STIFFNESS Computation 

Number of lines : 6378     

Number of coefficients : 108993     

Number of blocks : 1     

Maximum number of coefficients per bloc : 108993      

Total matrix size : 1 . 27  Mb 

 

SINGULARITY Computation 

Restraint: RestraintSet.1  

Number of local singularities : 0   

Number of singularities in translation : 0   

Number of singularities in rotation : 0   

Generated constraint type : MPC   

CONSTRAINT Computation 

Restraint: RestraintSet.1  

Number of constraints : 81   

Number of coefficients : 0   

Number of factorized constraints : 81   

Number of coefficients : 0   

Number of deferred constraints : 0   

FACTORIZED Computation 

Method :  SPARSE   

Number of factorized degrees : 6297     

Number of supernodes : 814     

Number of overhead indices : 36138     

Number of coefficients : 516165      
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Maximum front width : 393     

Maximum front size : 77421     

Size of the factorized matrix (Mb) : 3 . 93803   

Number of blocks : 1     

Number of Mflops for factorization : 7 . 761e+001   

Number of Mflops for solve : 2 . 096e+000   

Minimum relative pivot : 9 . 644e-003   

Static Case Solution.1 - Von Mises 
stress (nodal values).2 

Figure 3  

3D elements: : Components: : All 

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all 

the model 
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E. DIMENSIONAMENT COIXINETS 

El tamany dels coixinets es determina amb la fórmula: 

F
ff

f
C

tn

L
⋅

⋅

=                                   (Eq.E.1) 

on: 

C: capacitat de càrrega dinàmica en KN (s’indica en el catàleg per cada un dels 

rodaments). 

fL: factor d’esfoços dinàmics (veure figura E.1). 

fn: factor de velocitat (depèn únicament del número de revolucions, encara que 

s’estableixen dos grups segons es tracti de rodaments de boles o de “rodillos”) 

(veure taula E.2) 

ft: factor de temperatura de servei (veure taula E.3). 

F: càrrega dinàmica combinada o equivalent en KN. 

La càrrega dinàmica equivalent F es pot definir com una càrrega radial o axial 

hipotètica, els efectes de la qual sobre el rodament serien els mateixos que les 

càrregues reals. 

Per als coixinets radials el càlcul de F s’efectua per l’equació: 

ar FYFXF ⋅+⋅=               (Eq.E.2) 

on, 

Fr: càrrega radial en KN 

Fa: càrrega axial en KN 

X: coeficient radial del coixinet 

Y: coeficient axial del coixinet 

Per a una càrrega purament radial, Fa=0, obtenint F=Fr. Els coixinets de la 

bicicleta es calculen segons els esforços radials en cada una de les articulacions, 

per la situació més critica d’esforços (en el salt). 
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D’aquesta manera, es poden calcular les diferents capacitats de càrrega dinàmica 

en cada una de les articulacions, i seleccionar del catàleg els coixinets que 

presentin una capacitat de càrrega dinàmica superior.  

Així, la selecció dels coixinets queda representada segons la taula E.1: 

No

Coixinet

Quantitat

Capacitat de

 càrrega dinàmica

 solicitada [N]

Capacitat

 de càrrega

 dinàmica [N]

Ø interior

[mm]

Ø exterior

[mm]

Espessor

[mm]

Massa

 [gr]

Designació

 comercial

1 2 346 1240 6 15 5 3,9 619/6-2Z

2 2 1821 1900 8 19 6 7,1 619/8-2Z

3 2 1860 1900 8 19 6 7,1 619/8-2Z

4 2 1400 1900 8 19 6 7,1 619/8-2Z
5 2 1400 1900 8 19 6 7,1 619/8-2Z  

Taula E.1: Selecció dels coixinets. 

Els coixinets seleccionats són de la marca SKF i compleixen que la seva càrrega 

estàtica és superior a la força sol.licitada en l’eix en qüestió. S’han dimensionat els 

coixinets segons la càrrega estàtica degut a que els moviments oscil·latoris de les 

peces mòbils de la bicicleta oscil·len pocs graus. 

Totes les unions porten coixinets excepte la unió on l’amortidor s’uneix al quadre a 

través d’un casquet i un cargol passant. 

A la següent taula es mostren els diferents coixinets sel·leccionats per cada una de 

les articulacions: 

 

C1:F=607,521/2= 303,76 

306,34676,303
1228,1

4,1
=⋅

⋅

=C  

 

C2: F=3195,137/2= 1597,569 

332,1821569,1597
1228,1

4,1
=⋅

⋅

=C  

 

 

C3: F= 3263,591 /2=1631,795 
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353,1860795,1631
1228,1

4,1
=⋅

⋅

=C  

 

 

C4: F=2457,396/2= 1228,698 

 796,1400698,1228
1228,1

4,1
=⋅

⋅

=C  

 

C5: F=2457,396/2= 1228,698 

 796,1400698,1228
1228,1

4,1
=⋅

⋅

=C  
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Figura E.1:  Factor FL segons el tipus de muntatge i classes d’esforços 
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Figura E.2:  Factor de velocitat fn per a rodaments de boles 

 

 

 

Figura E.3:  Factor ft de temperatura de servei 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A48 

 

 

 

Figura E.4.: Rodament 619/6-2Z. 

 

 

Figura E.5:  Rodament 619/8-2Z. 
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F. REBAIX DE PESOS 

 

En aquest annex hi figuren els rebaixos realitzats a les diferents peces. 
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G. PATENT US6206397 

S’adjunta Patent US6206397 sobre el sistema de suspensió. 
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Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A82 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A83 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A84 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A85 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A86 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A87 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A88 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A89 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A90 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A91 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A92 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A93 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A94 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A95 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A96 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A97 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A98 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A99 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A100 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A101 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A102 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A103 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A104 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A105 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A106 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A107 

 

 



Disseny d’un quadre de bicicleta amb suspensió de fabricació artesana                                                    

A108 

 

 

 

 


