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1. Classificació dels sistemes de suspensió 

Els diferents sistemes de suspensió poden classificar-se segons l’esquema següent. 

 Suspensió d’eix rígid 

  Suspensions d’eix rígid de la part davantera del vehicle. 

  Suspensions d’eix rígid de la part posterior del vehicle. 

   Suspensions d’eix rígid motor posteriors 

   Suspensions d’eix rígid no motor posteriors 

 Suspensió independent 

 Suspensió de molles de goma 

 Suspensió pneumàtica per a vehicles comercials 

 Suspensió interconnectada pneumàtica i hidràulica 

1.1. Suspensió d’eix rígid 

Un sistema d’aquesta mena està disposat de tal manera que les dues rodes estan unides 
rígidament a una biga transversal. Els sistemes de suspensió d’eix rígid  no permeten cap 
moviment independent de les rodes. Per aquest motiu, qualsevol moviment de bolcada relatiu al 
terra del xassís s’ha de produir entre la part suspesa i l’eix transversal. Hi ha diferents mètodes 
per fixar i controlar els moviments de l’eix. 

 

1.1.1. Col·locació de molles de ballesta de forma longitudinal 

Quan són les ballestes les que suporten la massa suspesa, el centre de bolcament es troba més 
o menys a l’alçada de l’ull de la ballesta. No obstant, aquest centre varia de posició a mesura que 
la curvatura de les ballestes canvia degut a la variació de la càrrega del vehicle. 
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Fig.1.1 

 

1.1.2. Barra transversal Panhard 

Si s’utilitzen molles espirals per suportar la massa suspesa, hi ha d’haver algun dispositiu que 
introdueixi alguna restricció lateral. Aquesta restricció pot introduir-se mitjançant una barra situada 
de forma inclinada fixada a l’eix rígid i a la massa suspesa. Quan el vehicle s’inclina, la massa 
suspesa té tendència a moure’s lateralment i s’eleva o baixa depenent del sentit en que 
s’exerceixen les forces laterals. Simultàniament el cos gira al voltant del punt mig de la barra 
transversal Panhard. 

 

 

Fig.1.2 
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1.1.3. Barres diagonals de subjecció 

Aquest sistema de fixació de l’eix s’utilitza per a transmetre l’empenta del motor i proporcionar 
suport lateral. S’empra en els sistemes de suspensió d’eix rígid motor en els que intervenen 
molles espirals com a elements elàstics.  

Qualsevol força lateral que intenti inclinar la massa suspesa, farà que aquesta giri sobre un punt 
situat aproximadament sobre les barres de subjecció superiors. 

 

 

Fig.1.3 

 
 

1.1.4. Ensamblatge transversal de Watt 

Els elements de connexió d’aquesta mena consisteixen en un parell de barres horitzontals que 
tenen un extrem unit a la massa suspesa i l’altre unit a una barra central que s’utilitza com a 
balancí i pivota sobre l’eix en el seu centre. 
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Fig.1.4 

1.2. Suspensions d’eix rígid de la part davantera del vehicle 

Aquest tipus de sistema  s’utilitza àmpliament en gran quantitat de camions i vehicles industrials 
degut a les raons que segueixen. 

-  L’alineació frontal de les rodes es manté millor amb un eix rígid perquè es 
requereix una gran rigidesa en la part frontal de l’estructura del vehicle. Aquest és 
un factor important en el disseny de l’estructura d’un vehicle comercial, ja que es 
pretén que aquest sigui capaç de tenir una certa flexibilitat per tal de suportar les 
càrregues en servei. 

- El desgast dels pneumàtics es minimitza per dos raons. La primera és que les 
rodes davanteres es mantenen perpendiculars a la carretera. La segona 
consisteix en que la petjada del pneumàtic es manté constant amb els moviments 
de les rodes. 

- És un sistema simple, de fàcil muntatge i de baix cost. 

- L’ús d’un eix rígid assegura que la distància entre aquest i el terra es manté 
constant en totes les situacions de càrrega del vehicle. 
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1.3. Suspensions d’eix rígid de la part posterior del vehicle 

1.3.1. Suspensions posteriors d’eix rígid motor 

1.3.1.1. Suspensió Hotchkiss 

Aquest sistema consisteix en els amortidors semiel·líptics de fulla de ballesta. Cada ballesta està 
posicionada longitudinalment en cada extrem de l’eix i unida aquest en la zona central de la 
ballesta. A més, cada ballesta està unida a la part suspesa pels dos extrems. Un extrem es troba 
unit directament en un espai reservat expressament del xassís, i l’altre està unit indirectament a 
través d’una peça d’unió anomenada “gemela”. 

 

 

Fig.1.5 

 

Les forces de tracció i de frenada es transmeten través de la part central de les ballestes, mentre 
que les forces laterals són absorbides per les fulles de la ballesta i els sistemes de suport de la 
ballesta. 

 

1.3.1.2. Suspensió posterior de molles espirals i quatre elements de connexió 

En aquest dispositiu se substitueixen les fulles de ballesta per molles espirals. La substitució dels 
membres elàstics, fa que s’hagin d’introduir elements que assegurin la correcta alineació de l’eix 
sota les forces longitudinals i transversals ocasionades pels girs de la part suspesa respecte el 
seu eix de gir, flexió de les molles espirals, i càrregues de tracció o frenada. 
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Fig.1.6 

 

Els dispositius de posicionament estan formats per una parella de braços longitudinals i una 
parella de braços de torsió inclinats. Els extrems dels braços longitudinals estan units a 
l’estructura del vehicle i a l’eix mitjançant unions de goma. Es procura que els dos braços 
longitudinals estiguin el més allunyats possible l’un de l’altre. 

Les molles espirals estan muntades entre els braços longitudinals i l’estructura del vehicle. 
Aquestes molles només proporcionen suport vertical, ja que no poden actuar contra cap mena de 
força horitzontal. 

Qualsevol flexió de les molles espirals deguda a variacions de la càrrega, provoca que els braços 
longitudinals girin sobre l’eix. 

Els braços de torsió de la part superior es troben inclinats uns 45º de forma que siguin capaços 
d’absorbir qualsevol reacció a torsió de l’eix i qualsevol moviment relatiu lateral entre la part 
suspesa i l’eix. 

 

1.3.1.3. Suspensió posterior amb tub transmissor de parell  

Un dels problemes més grans en les suspensions de fulles de ballesta, és que el parell de reacció 
ocasionat  a l’eix té tendència a torçar-lo en la direcció oposada a la rotació de les rodes durant 
l’arrancada i en la mateixa direcció de rotació durant la frenada. 

Per solucionar aquest fet, a cada banda de l’eix de transmissió es posicionen uns braços 
longitudinals.  
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Fig.1.7 

 

La funció que desenvolupen és la de posicionar l’eix i la de transmetre les forces d’acceleració i 
frenada de les rodes a l’estructura del vehicle. 

Per a donar suport elàstic a la part suspesa del vehicle s’usen molles espirals. L’estabilitat 
transversal s’assegura mitjançant un mecanisme de Watt transversal. 

L’inconvenient principal d’aquest sistema és que s’incrementa notablement la quantitat de massa 
no suspesa i s’introdueix complicació mecànica al dispositiu de suspensió. 

 

1.3.1.4. Suspensions posteriors d’eix rígid no motor 

Els eixos posteriors no motors tenen l’avantatge de no tenir una gran quantitat de massa no 
suspesa i de mantenir les dues rodes paral·leles durant tota l’estona. No obstant, hi ha encara 
l’efecte no desitjat de la interconnexió entre les rodes. Això fa que quan una roda s’eleva o baixa 
sobre el terra l’altra s’inclini. 

La funció bàsica d’un sistema de suspensió posterior d’eix rígid no motor consisteix en 
proporcionar llibertat de moviment vertical a mesura que els sistemes elàstics flexen i alhora, 
prevenir la desalineació de l’eix transversal i longitudinal degut a la frenada, l’acceleració o les 
forces laterals que puguin ocasionar-se. 
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1.3.1.5. Suspensió d’eix posterior no motor amb molles espirals, barra Panhard i 
dispositiu de Watt  

Aquest dispositiu incorpora dos sistemes diferents per assegurar l’estabilitat del vehicle en les 
direccions longitudinal i transversal. 

L’estabilitat longitudinal s’aconsegueix mitjançant dos mecanismes de Watt situats 
longitudinalment i de forma paral·lela a les rodes.  

 

 

Fig.1.8 

 

L’estabilitat transversal s’assegura mitjançant una barra de control connectada entre la massa 
suspesa i l’eix. Els elements elàstics de la suspensió consisteixen en molles espirals. 

 

1.3.1.6. Suspensió d’eix posterior no motor amb element estructural central i tub 
antibolcatge   

Aquest sistema incorpora un eix rectangular amb una molla espiral a cada extrem. L’eix resta unit 
al xassís mitjançant dos braços d’unió. 

Per a posicionar l’eix lateralment i per prevenir que aquest giri durant les maniobres de frenada 
s’incorpora una peça d’unió en forma d’A . Aquesta peça actua com a nexe d’unió entre l’eix i 
l’estructura de la massa suspesa, alhora que manté l’eix paral·lel mentre les molles espirals 
flexionen evitant que s’inclinin o es deformin lateralment. 
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Fig.1.9 

 

A part cal indicar que els dos braços d’unió laterals es mantenen units entre ells mitjançant una 
barra de torsió soldada entre cadascun d’ells. 

Quan una roda del vehicle passa sobre un obstacle, es produeix un desnivellament vertical entre 
aquestes. És en aquest instant quan actua la barra de torsió contribuint a millorar la rigidesa del 
conjunt de la suspensió. 

Amb aquest sistema es minimitza la massa no suspesa i les rodes romanen perpendiculars al 
terra sota càrregues verticals i les provocades per girs de la massa suspesa respecte el seu eix 
de gir. 

 

1.3.1.7. Suspensió d’eix posterior no motor amb braços de guiatge i molla de barra 
de torsió  

Un inconvenient dels dispositius de suspensió amb molles espirals és que aquestes redueixen 
l’espai que podria ser aprofitat per augmentar el reservat als passatgers o a l’equipatge. 

Un sistema més compacte és el consistent en dos braços d’unió i en una barra de torsió com a 
element elàstic. Durant el gir de la massa suspesa respecte el seu eix o mentre qualsevol de les 
rodes flexa de forma desigual, el disseny de l’eix està fet de tal manera que només experimenta 
sol·licitacions torsionals. 
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Fig.1.10 

 

Per tal de donar consistència lateral al sistema, s’introdueix una barra posicionada diagonalment 
entre la barra de torsió i l’eix. Els esforços de frenada i d’arrancada són absorbits pels dos braços 
d’unió longitudinals. 

1.3.1.8. Suspensió d’eix posterior no motor amb molles espirals, barra de torsió i 
braços de connexió   

Aquest sistema de suspensió està format per un eix envoltat per una secció d’acer en forma de U. 
En els dos extrems de l’eix interior estan soldats dos braços basculants, mentre que damunt de 
l’element que actua com a embolcall de l’eix se situen dos molles espirals. 

Quan actuen càrregues verticals, les molles espirals absorbeixen els esforços necessaris mentre 
que les càrregues ocasionades pels girs i les càrregues diferenciades sobre cada roda es 
tradueixen en esforços de torsió que absorbeix la barra de torsió i els braços de connexió. 
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Fig.1.11 

 

1.4. Suspensió independent 

En vehicles pesats, els sistemes de suspensió independents s’utilitzen principalment en la part 
posterior del vehicle. El motiu per a la introducció d’un sistema de suspensió independent té 
relació amb la interrelació entre la qualitat de la conducció, la maniobrabilitat i la tracció.  

En els sistemes de suspensió d’eix rígid, en les maniobres d’acceleració, hi ha una tendència a 
pressionar una roda contra el terra i fer que l’altra s’elevi. Aquesta asimetria pot ocasionar que el 
vehicle segueixi una trajectòria cònica que repercuteix directament en la maniobrabilitat i en la 
seva conducció. Encara que aquests inconvenients es poden solucionar amb la incorporació 
d’elements mecànics que mantinguin la correcta alineació de l’eix, desapareixen al utilitzar una 
suspensió independent. 

Tot seguit es presenten alguns sistemes d’aquesta mena. 

1.4.1. Suspensió independent amb puntal i element de connexió 

Mitjançant aquest sistema, el moviment vertical de la roda es guia a través del lliscament del 
puntal que té lloc entre el pistó i el cilindre de l’amortidor. 

La barra del pistó està unida mitjançant un pivot de goma a l’estructura del vehicle, mentre que el 
cilindre es troba unit a la roda.  

 



Pág. 14  Annex A 

 

 

Fig.1.12 

 

Un braç de connexió transversal connecta la roda amb l’estructura del vehicle, aquest restringeix 
tots els moviments laterals entre les rodes i la massa suspesa. 

Les forces de frenada i d’acceleració es transmeten mitjançant braços de guiatge longitudinals 
units a l’estructura del vehicle amb unions de goma. 

1.4.2. Suspensió independent amb braç en balancí 

Aquesta suspensió consisteix en un parell de braços de connexió en forma de A. Els braços 
abans esmentats uneixen les rodes amb l’estructura del vehicle mitjançant un ancoratge en forma 
de pivot. L’eix d’aquest se situa  paral·lelament a la línia central del vehicle.  

 

 

Fig.1.13 

Els elements elàstics consisteixen en unes molles espirals que es munten entre els braços de 
connexió i l’estructura del vehicle. 
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1.4.3. Suspensió independent d’eix partit i molles espirals 

Amb aquest sistema, l’eix posterior del vehicle es divideix en dos parts que pivoten d’un eix comú 
en la part posterior del vehicle. Un braç horitzontal forma una unió entre l’eix pivotant i l’estructura 
del vehicle que a més, controla els moviments laterals relatius a l’eix.  

El suport longitudinal del sistema de suspensió el duen a terme dos braços longitudinals que 
porten les molles espirals. 

 

 

Fig.1.14 

 

1.4.4. Suspensió independent de braç de connexió 

Aquest sistema de suspensió té dos braços de connexió que pengen sobre uns eixos 
perpendiculars a la línia central del vehicle. Cada braç és de forma triangular i es troba unit a la 
part inferior posterior de l’estructura del vehicle. Aquests, alhora , són capaços de transmetre 
l’acceleració, les forces de frenada i restringir els moviments transversals de la massa suspesa. 

 

 

Fig.1.15 
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1.4.5. Suspensió independent amb semibraç de connexió 

És un sistema similar a l’anterior amb l’única diferència que els braços d’unió pivoten sobre un eix 
inclinat uns 50÷70 [deg] respecte la línia central del vehicle. 

 

 

Fig.1.16 

 

1.4.6. Sistema de suspensió independent DeDion   

El sistema DeDion consisteix en un tub, de vegades rectangular amb els extrems doblegats que 
s’uneixen a cada roda. El posicionament lateral de l’eix queda garantit pels eixos de transmissió 
que poden pivotar respecte les seves juntes però no poden variar la seva longitud. El 
posicionament longitudinal queda controlat per dos mecanismes de Watt. Alhora, aquests 
serveixen de base per a ubicar els elements elàstics de la suspensió que consisteixen en dues 
molles espirals. 

 

 

Fig.1.17 
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Quan les molles espirals es comprimeixen degut a un increment de la càrrega vertical, l’eix 
DeDion es mou verticalment. Quan el vehicle passa sobre un obstacle, una part de l’eix DeDion 
tendeix a rotar respecte l’altra. Aquest moviment es permès gràcies a la configuració del tub 
DeDion ( tal com s’aprecia al gràfic ). Les dos terceres parts de la cavitat lliure del tub estan 
plenes d’oli, per tal d’evitar que aquest besi s’apliquen segelladors a la part final del tub DeDion. 

Una disposició alternativa del sistema DeDion forma un triangle amb dos braços posicionats 
diagonalment. El vèrtex on coincideixen els braços diagonals pivota sobre una junta esfèrica. La 
transmissió dels esforços d’arrancada i de frenada es realitza a través dels braços i la junta 
esfèrica. 

 

 

Fig.1.18 

 

Per tal de controlar el moviment lateral de l’eix respecte la part suspesa s’usa un mecanisme de 
Watt. 

El sistema DeDion redueix el pes de la part no suspesa, manté les dues rodes paral·leles sota 
totes les condicions de conducció i transmet les reaccions d’arrancada i de frenada directament 
sobre l’estructura del vehicle. A més, amb aquest sistema les dues rodes no es mantenen 
paral·leles mentre una d’elles passa sobre un obstacle de la via. 

1.5. Suspensió amb molles de goma 

1.5.1. Molles de goma muntades sobre un eix amb barres estabilitzadores 

Les molles estan formades per successives capes de blocs de goma i plaques d’acer  muntades 
entre dos plaques de suport. 
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Fig.1.19 

 

Aquestes estan sotmeses a esforços de cisalladura i de compressió. Es troben muntades entre el 
xassís i un dispositiu central de distribució de càrrega. 

Tal com es mostra a la figura, la càrrega entre els dos eixos de les rodes s’iguala a través d’un eix 
de secció quadrada que pivota en l’element estructural de distribució de càrrega. 

Per eliminar les reaccions de frenada, es disposen dues barres unides al xassís i als eixos de les 
rodes. 

Amb un parell de molles de goma posicionades a les dues bandes del xassís, es produeix una 
rigidització del sistema de suspensió a mesura que el vehicle es carrega. Aquest efecte es deu a 
que els esforços que pateixen les molles de goma passen de ser esforços tallants a esforços de 
compressió. 

Totes les unions són de goma per tal d’eliminar tota lubricació.  

 

1.5.2. Molles de goma muntades en els braços anteriors i posteriors 
interconnectades per un eix equilibrador   

Quan els braços de connexió es mouen com a conseqüència d’irregularitats de la via, les molles 
de goma experimenten esforços de compressió i de cisalladura. A mesura que el vehicle es 
carrega, els esforços de compressió es fan més importants als de cisalladura. 
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Els braços d’unió del davant i del darrere, absorbeixen els parells de reacció deguts a les 
maniobres de frenada. 

 

 

Fig.1.20 

 

1.5.3. Sistema de suspensió amb molles de goma torsionals  

En aquest sistema de suspensió hi ha dos braços connectats entre el xassís i els eixos de les 
rodes. La seva funció consisteix en transmetre les reaccions dels parells de frenada, així com 
mantenir els eixos en la seva posició angular correcta. 

Els elements elàstics, consisteixen en dos anells de goma sol·licitats a torsió i a la càrrega vertical 
deguda al pes de la massa suspesa. 

L’anell de goma interior es troba unit a l’interior del pivot , mentre que l’esmentat pivot se subjectat 
per un element estructural d’unió en forma de creu unit a la vegada al xassís. 

L’anell de goma exterior es troba confinat entre dos anells d’acer. L’anell interior es disposa de tal 
manera que s’eviti el moviment relatiu amb l’anell interior de goma. 

Qualsevol moviment vertical de les rodes es tradueix en esforços de torsió als elements elàstics 
del sistema de suspensió. D’acord amb la disposició del sistema de suspensió, els dos eixos 
suportaran la mateixa distribució de pes de manera que es garanteixi el contacte entre les rodes i 
el terra. 
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Fig.1.21 

 

La característica principal d’aquest sistema de suspensió és que la rigidesa es baixa en l’estat de 
vehicle no carregat, mentre que aquesta va augmentant a mesura que el vehicle es carrega. 

1.6. Suspensions pneumàtiques per a vehicles comercials 

Aquest sistema de suspensió, consisteix en elements de goma amb aire a pressió en el seu 
interior. 

Un sistema pneumàtic incorporat al vehicle, és l’encarregat de gestionar els fluxos d’aire adients 
als diferents elements elàstics que conformen la suspensió. 

 

 

Fig.1.22 
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Els elements de goma poden tenir dos formes diferents 

 

 

Fig.1.23 

La freqüència d’oscil·lació dels sistemes de suspensió d’aire disminueix a mesura que la càrrega 
que suporten augmenta. Aquest factor juga un paper molt important en la qualitat de la conducció 
dels vehicles de transport de mercaderies o de passatgers on la variació de pes entre les 
situacions de mínima i màxima càrrega pot ser molt important. 

Per altra banda la freqüència d’oscil·lació dels sistemes pneumàtics de suspensió és manté en un 
rang estret de valors per variacions importants de càrrega. Conseqüentment, les avantatges 
d’aquest mecanisme de suspensió pel que fa a la qualitat de la conducció s’estén a un ventall 
ampli de casos possibles de càrrega. 

La freqüència de vibració depèn del volum d’aire en el tanc i en la bossa d’aire de la suspensió. 

1.7. Suspensió interconnectada hidràulica o pneumàtica 

En els sistemes de suspensió dels vehicles de quatre rodes, les suspensions de la part davantera 
i de la part posterior solen no estar connectades. En alguns casos, ambdós sistemes estan 
connectats donant lloc als sistemes de suspensió interconnectats. Les característiques d’aquests 
poden explicar-se a partir de la figura següent. 
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Fig.1.24 

 

En el cas que el cos D se suposa que s’ha de moure en la direcció vertical paral·lelament al terra, 
la lleva C no té cap efecte i la freqüència natural de vibració del sistema depèn de la rigidesa de 
les molles A. No obstant, si s’assumeix que el cos vibra al voltant de l’eix O, la freqüència 
d’aquesta vibració depèn de la rigidesa de les molles B. Fent que la rigidesa de les molles B sigui 
més tova que les molles A s’aconsegueix que la freqüència de vibració natural en la direcció 
vertical sigui raonablement elevada. 

En canvi, la freqüència de vibració al voltant de l’eix O és manté baixa. 
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2. Elements elàstics dels sistemes de suspensió 
 

En aquest apartat es presenten els diferents elements elàstics diferents a les molles de ballesta 
que formen part dels diferents sistemes de suspensió. 

2.1. Molles espirals 

Les molles espirals de compressió, en comparació amb les molles de ballesta poden 
emmagatzemar més del doble d’energia per unitat de volum que les fulles de ballesta, a més de 
no tenir tants problemes de fricció interna. No obstant, presenta dos inconvenients importants.  

El primer és que requereixen un espai més gran en la direcció vertical i el segon consisteix en la 
seva baixa resistència al pandeig. Aquests fet obliga que les molles espirals s’hagin d’utilitzar 
juntament amb dispositius de fixació. 

 

 

Fig.2.1 

 

Les molles espirals es fabriquen a partir d’una tira d’acer de secció circular i s’instal·len de manera 
que les càrregues es transmetin en la direcció axial. Quan les molles es comprimeixen s’exerceix 
un moment de torsió a la molla a una distància igual al radi interior de la molla. Les tipologies 
constructives de les molles espirals són tres : 

 

- Molles espirals d’extrems plans 

- Molles espirals d’extrem pla i extrem tangent 

- Molles espirals “pig tail ends” 
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A l’igual que en les molles de ballesta, es requereixen aïlladors de goma per reduir la transmissió 
de les sol·licitacions d’alta freqüència al sistema de suspensió. 

2.2. Molles de barra de torsió 

A  l’igual que les molles espirals, experimenten molt poca fricció entre el seus elements i ha 
d’utilitzar-se com a mitjà elàstic a través de dispositius addicionals de connexió amb les rodes del 
vehicle. Una part de la barra de torsió s’enclava a l’estructura del vehicle, mentre que l’altra es fixa 
a un braç unit a la roda del vehicle que rep la càrrega. 

 

 

Fig.2.2 

 

2.3. Molles de goma 

Les molles de goma tenen una elevada capacitat d’emmagatzemar energia, tenen una gran 
capacitat d’amortiment, no s’oxiden i contribueixen a disminuir el soroll durant la conducció. Tal 
com s’ha comentat en apartats anteriors, s’utilitzen en alguns sistemes de suspensió de vehicles 
pesats. 

2.4. Molles d’aire 

Els motius principals que motiven la utilització de molles d’aire són els següents : 

- El confort en la conducció no es veu afectada per la variació de la càrrega del vehicle. 
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-  Utilitzant molles d’aire és possible instal·lar un mecanisme de control d’alçada automàtic. 

Les diferents molles d’aire poden classificar-se en dos categories segons la massa d’aire sigui 
fixa o variable. 
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