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1. Elements estructurals del banc 

1.1. Components comercials mecànics 

1.1.1. Perfils estructurals 

 Referència i fabricant: Perfils 6 d'alumini extruït de secció 60x30mm i 30x30 de la 

sèrie 1, proporcionats per Sinerges Tecmon S.A.[1]. 

 

Figura I2_1. Perfils 6 de secció 30x30 i 60x30. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Estan fabricants d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], extruït i anoditzat. Serà necessària una 

longitud total de 11,08m de perfil de secció 60x30mm i una longitud de 4,4m de 

perfil de secció 30x30mm. La longitud normalitzada pel catàleg del fabricant són 

6m. Posteriorment, els perfils es dividiran en les longituds especificades pels 

plànols. 

 Funció i disposició: La seva funció principal és atorgar resistència a l'estructura i 

definir l'esquelet del banc. No obstant, es detalla a continuació la funció i disposició 

espacial de cada element: 

i. 2 perfils 60x30mm de longitud 1285mm. Estan disposats verticalment i 

conformen els pilars davanters del banc. Suporten part de la càrrega provinent 

dels perfils horitzontals i treballen a compressió. 

ii. 2perfils 60x30mm de longitud 835mm. Estan disposats verticalment i conformen 

els pilars posteriors del banc. Suporten part de la càrrega provinent dels perfils 

horitzontals i treballen a compressió. 

iii. 4 perfils 60x30mm de longitud 1.270mm. Estan disposats longitudinalment en 

els laterals del banc i estan units als pilars. Suporten les càrregues de pes de la 

resta de subsistemes i treballen a flexió. Els dos perfils de la zona superior 

també realitzen la funció de guiatge pels subsistemes de centratge i fixament. 
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iv. 2 perfils 60x30 de longitud 880mm. Estan disposats transversalment a la zona 

inferior del banc. Estan units als perfils longitudinals inferiors i disposats a certa 

distància entre els perfils davanters i posteriors. Suporten la major part de la 

càrrega provinent de la bancada i treballen a flexió. 

v. 5 perfils 30x30 de longitud 880mm. Estan disposats transversalment a la zona 

davantera i posterior respectivament i estan units als pilars. Els dos perfils de la 

zona inferior suporten part de la càrrega provinent de la bancada. Els dos perfils 

de la zona superior atorguen rigidesa al banc. El perfil més superior del banc 

suporta el panell de seguretat i conforma el seu marc. 

1.1.2. Panell de seguretat 

 Referència i fabricant: Placa PET-G - 7 de dimensions 880x425mm, proporcionada 

per Sinerges Tecmon S.A.[1]. 

 

Figura I2_2. Placa PET-G. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una placa de material PET-G (copolímer de 

polietilentereftalat), molt resistent a impactes i trencaments i amb una bona 

transparència per no perdre detall del procediment dels assajos. A més, és fàcil de 

conformar i reciclable. Serà necessària una placa de les dimensions esmentades. 

 Funció i disposició: Està unit als perfils transversals 30x30 superiors i als pilars 

davanters. La seva funció és, en cas de la caiguda, bolcada i/o lliscament del 

vehicle respecte les plataformes que les sostenen durant l'assaig de l'aixecament 

de l'eix, evitar que el vehicle es malmeti contra el terra o altres elements propers al 

banc i, sobretot, evitar accidents als usuaris. En definitiva, és un element purament 

de seguretat. 

1.1.3. Joc escaires 

 Referència i fabricant: Kit escaire 6 60x60 Zn proporcionat per Sinerges Tecmon 

S.A.[1]. 
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Figura I2_3. Escaire 6 60x60 Zn. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un joc format per un escaire de zinc, 4 femelles de 

perfil 6 tipus V d'acer, 4 cargols ISO 7380 M6x12, 4 volanderes quadrades M6 i una 

tapeta d'esquadra PA negra. Seran necessaris 24 jocs d'escaires. 

 Funció i disposició: Són elements d'unió de perfils. en el banc, uneixen els pilars 

amb els perfils horitzontals units a ells, excepte el perfil 30x30 que suporta el panell 

de seguretat. La seva és suportar la càrrega provinent d'aquests perfils esmentats 

que treballen a flexió. Tenen una gran responsabilitat, per tant s'ha realitzat un 

càlcul d'esforços i diagrames de moments per comprovar la fiabilitat de la unió 

respecte els valors de càrrega admissible que proporciona el catàleg del fabricant. 

1.1.4. Suports panell 

 Referència i fabricant: Multiblock 6 PA M5, proporcionat per Sinerges Tecmon 

S.A.[1]. 

 

Figura I2_4. Multiblock 6 PA M5. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'uns suports de poliamida roscats destinats a la 

fixació de panells. Suporten una càrrega màxima de 150N. Seran necessaris 8 

elements.  

 Funció i disposició: Són elements que s'uneixen mitjançant cargols al panell de 

seguretat convenientment espaiats. Per l'altra banda, s'uneixen per interferència als 

perfils estructurals 30x30 davanters superiors per la seva geometria de base, que 

imita la forma d'una femella tipus T. La seva funció és la subjecció del panell de 

seguretat. 
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1.1.5. Joc suports L 

 Referència i fabricant: Kit angle V 30 Zn proporcionat per Sinerges Tecmon S.A.[1]. 

 

Figura I2_5. Kit angle V 30 Zn. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un suports de zinc en forma de L destinats a la 

fixació de panells, 2 femelles M6 tipus V d'acer i 2 cargols DIN 7991 M6x10. Seran 

necessaris 12 jocs. 

 Funció i disposició: Són elements que s'uneixen mitjançant cargols. 8 dels suports 

necessaris estan units a la part inferior de la bancada i als perfils transversals 60x30 

que suporten la càrrega de la bancada. La resta de suports estan units a la 

plataforma fixa del subsistema d'accionament per a la mesura de la rigidesa de la 

suspensió i als perfils longitudinals superiors 60x30. La seva funció és fixar la 

bancada i la plataforma fixa, respectivament. 

1.1.6. Rodes 

 Referència i fabricant: Roda giratòria D65 amb fre, proporcionada per Sinerges 

Tecmon S.A.[1]. 

 

Figura I2_6. Rodes D65 giratòries fre. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'unes rodes tipus castor de poliamida que suporten 

una càrrega màxima de 50Kg per roda. Estan proveïdes de fre. Seran necessàries 

4 rodes. 

 Funció i disposició: Estan unides als pilars del banc mitjançant una unió roscada i 

les respectives tapetes. Per tant, permeten regular la seva alçada per assolir la 
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horitzontalitat del banc. S'han seleccionat unes rodes com a base per poder moure 

la màquina considerant el pes total d'aquesta. 

1.1.7. Embellidors perfils 

 Referència i fabricant: Tapeta 6 60x30 negra, proporcionada per Sinerges Tecmon 

S.A.[1]. 

  

Figura I2_7. Tapeta per perfils modulars 60x30. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una placa de poliamida negra que s'acobla als 

extrems dels perfils. Seran necessàries 4 tapetes d'aquestes característiques.  

 Funció i disposició: S'utilitzen per ocultar les arestes vives dels perfils, en aquest 

cas, dels pilars del banc. També tenen una finalitat estètica. 

1.1.8. Tapes base perfil - roda 

 Referència i fabricant: Placa base i transport 6 60x30 M10 negra, proporcionada per 

Sinerges Tecmon S.A.[1]. 

 

Figura I2_8. Placa base i transport.. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una placa de poliamida negra que s'acobla als 

extrems del perfils que permeten la unió amb l'element base. Seran necessàries 4 

plaques d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: S'utilitzen per ocultar les arestes vives dels perfils, en aquest 

cas la base del pilars que s'uneixen a les rodes. També tenen una finalitat estètica. 
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1.1.9. Kit d'unió automàtica 

 Referència i fabricant: Kit d'unió automàtica 6, proporcionat per Sinerges Tecmon 

S.A.[1].  

 

Figura I2_9. Kit d'unió automàtica. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un conjunt cargol allen ISO 4762 M6x30, una 

femella 6 tipus V d'acer i un casquet reductor M6x27. Seran necessaris 12 conjunts. 

 Funció i disposició: La seva funció és la unió dels perfils transversals inferiors 60x30 

als perfils longitudinals inferiors i la unió del perfil transversal més superior, que 

suporta el panell de seguretat, als pilars davanters. Es munten dos conjunt per 

extrem de perfil amb la finalitat de reforçar la unió. 

1.2. Components dissenyats 

1.2.1. Bancada 

 Procés de fabricació i fabricant: Tallada per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I2_10. Bancada 
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 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de dimensions 1300x450x8mm. Esta dotada 

de 16 forats passants per la seva fixació als perfils, a la plataforma fixa del 

portamatrius del subsistema d'accionament per a la mesura de la rigidesa de la 

suspensió i als suports verticals del subsistema de l'aixecament de l'eix. També 

disposa de 8 allotjaments per passadors per posicionar els subsistemes esmentats. 

 Funció i disposició: És un element del banc de gran importància ja que ha de resistir 

tota la càrrega dels subsistemes sense patir deformacions rellevants en quant a la 

sostenibilitat del banc i a la precisió de la mesura dels sensors. Per tant, s'ha 

considerant convenient realitzar un estudi de tensions i deformacions d'aquest 

element mitjançant el mètode d'elements finits que proporciona el programa 

Autodesk Inventor. Els resultats de l'estudi es troben a l'Annex W. Es recolza sobre 

els perfils base inferior i està collada sobre aquests mitjançant els suports L. 

 

2. SUBSISTEMA D'ACCIONAMENT PER LA 

RIGIDESA DE LA SUSPENSIÓ 

En aquest capítol es numeren els elements del subsistema destinat l'accionament de la 

força sobre la suspensió del vehicle per mesurar la seva rigidesa i comportament. Es 

detallen les seves funcions, fabricant i característiques: 

2.1. Components comercials mecànics 

2.1.1. Columnes 

 Referència i fabricant: Columna llisa d’acer 20CrMo5, segons norma UNE - EN 

10020:2001 [3], model F, D 24, L 350 proporcionada per Inmaci S.A.[4]. 

 

Figura I3_1. Columna llisa model F. Inmaci S.A. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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 Descripció i quantitat: És una barra d'acer microaliat al crom -molibdè de 24mm de 

diàmetre i 350mm de longitud destinada al guiatge de portamatrius. La seva 

longitud és un paràmetre de gran importància en el disseny, doncs han de 

proporcionar espai suficient pel posicionament del conjunt fix del motor i pel 

moviment vertical del conjunt mòbil que ha de ser superior a la cursa de la 

suspensió.  Està dotada d'uns forats roscats a la part superior per la unió amb els 

topalls superiors. Seran necessàries dues columnes d'aquestes característiques.. 

 Funció i disposició: Les columnes tenen la funció de garantir la verticalitat del 

moviment del sistema. Es munten sobre els allotjaments convenients de la 

portamatriu fixa i guien el moviment vertical de la portamatriu mòbil.  

2.1.2. Portamatrius 

 Referència i fabricant: Portamatrius d’acer F-1140, norma UNE - EN 10020:2001 

[3], model A, Nº 20. Portamatrius C1 i C2, proporcionades per Inmaci S.A.[4].  

 Modificacions i procés: Mecanització de les modificacions per INSDA CALAF S.L. 

 

Figura I3_2. Portamatrius model A. Inmaci S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dos blocs d'acer d'eines. Les seves dimensions 

estan modificades respecte al model comercial segons especifica el plànol amb la 

finalitat de reduir pes i en el cas del model C2, proveir un allotjament per als 

interruptors de límit i els seus respectius suports. Serà necessària una de cada 

tipus. 

 Funció i disposició: La seva funció és  restringir els seus graus de llibertat al 

moviment vertical per garantir un correcte alineament de la força aplicada. El model 

C1 es la base inferior fixa que suporta tot el conjunt motor i posiciona les columnes. 

Està unit a la bancada. El model C2 és la base superior mòbil que suporta tot el 

conjunt mòbil. El seu moviment està limitat pels casquets topall inferiors i els discs 

topall superiors. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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2.1.3. Casquets antifricció 

 Referència i fabricant: Casquet amb valona d'acer 20CrMo5, segons norma UNE - 

EN 10020:2001 [3], model OL, D 24, L 110 proporcionat per Inmaci S.A.[4]. 

 

Figura I3_3. Casquet amb valona model OL. Inmaci S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dos casquets amb valona d'acer microaliat al 

crom - mobdilè, que presenta bona resistència a la fricció. Les seves dimensions 

són 24mm de diàmetre interior, 40, 43 i 48mm de diàmetre exterior respectivament, 

L1 = 80mm i L2 = 30mm.Són casquets amb boles que redueixen la fricció i estan 

exempts de lubricació. Seran necessaris dos casquets d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és reduir el fregament entre columnes i 

portamatrius i, per tant, allargar la vida del conjunt. Es munten sobre les columnes i 

plataforma mòbil del portamatrius, a la qual estan units per brides. 

2.1.4. Casquets topall inferior 

 Referència i fabricant: Casquet llis d'acer 20CrMo5, segons norma UNE - EN 

10020:2001 [3], model curt S, D 24, L 55, i model llarg S, D 24, L 75,  proporcionats 

per Inmaci S.A.[4]. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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Figura I3_4. Casquet llis model S. Inmaci S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dos casquets llisos d'acer microaliat al crom - 

mobdilè, que presenta bona resistència a la fricció. Les seves dimensions són 

24mm de diàmetre interior,  40mm de diàmetre exterior i longituds 55 i 75mm, 

respectivament. Serà necessari un casquet de model llarg i 3 casquets de model 

curt d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és mantenir una distància entre la portamatrius 

fixa i mòbil en la posició de repòs, és a dir, fan funció de topall i permeten el 

posicionament d'altres elements, com el motor, l'acoblament i els coixinets entre 

ambdues portamatrius. Dos dels casquets de model curt es munten en les 

columnes sobre la portamatriu fixa, respectivament. Sobre aquests es munta la 

resta de casquets. 

2.1.5. Topalls superiors 

 Referència i fabricant: Volandera plana M16, norma ISO 7094, proporcionada per 

Hispanox S.A.[5]. 

 

Figura I3_5. Volandera plana M16 ISO 7094. Hispanox S.A. 
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 Descripció i quantitat: Es tracta d'una volandera d'acer inoxidable 1.4301, segons la 

norma UNE - EN 10020:2001 [3], de 56mm de diàmetre exterior, 18mm de diàmetre 

interior i 5mm de gruix. Seran necessàries dues volanderes d'aquestes 

característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és limitar superiorment la cursa del subsistema 

d'accionament. Les volanderes es collen sobre la base superior de les columnes. 

Una altra funció que realitzen és de topall per als interruptor de límit superior. Per 

poder accionar  l'interruptor, atès a la seva disposició limitada pel disseny del 

portamatrius, és necessària una volandera de diàmetre exterior elevat sense 

excedir el diàmetre interior, doncs s'ha de collar a la columna. 

2.1.6. Brides de retenció 

 Referència i fabricant: Brida de retenció D42, Model H002, proporcionada per 

Inmaci S.A.[4]. 

 

Figura I3_6. Brides de retenció. Inmaci S.A. 

 Descripció i quantitat: Són brides d'acer dotades d'un forat passant per collar el 

casquet amb valona amb el portamatrius mòbil. Seran necessàries 6 brides.  

 Funció i disposició: La seva funció és la unió del casquet amb valona amb el 

portamatrius mòbil, per assegurar el guiatge de les columnes amb el fregament del 

casquet. . Estan disposades tres brides equidistants a 120º al voltant de cada 

columna, sobre la valona, segons el catàleg. 

2.1.7. Eix roscat 

 Referència i fabricant: PTGSG-18x4-01-R-215-Z-118, proporcionat per Igus S.L.[6].  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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Figura I3_7. Eix roscat amb extrem mecanitzat. IGUS S.L. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un eix roscat trapezoïdal TR18x4 de rosca dreta, 

acer F-1110, segons norma UNE - EN 10020:2001 [3]. El fabricant facilita el 

mecanitzat de l'extrem per al recolzament dels components antifricció. Serà 

necessària una longitud de rosca de 122mm per permetre la cursa de 76mm 

establerta anteriorment. Així doncs, la longitud comercial disponible i viable segons 

les necessitats és de 215mm, dels quals 93mm són del mecanitzat extrem, de 

diàmetre 12mm. Serà necessari un eix roscat d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és transformar el moviment rotatiu del parell del 

motor en força lineal útil per desplaçar verticalment tot el conjunt mòbil format pel 

portamatrius superior i els elements solidaris a aquesta que suporten les rodes del 

vehicle. 

2.1.8. Femella  

 Referència i fabricant: JFRM-AB-2835-TR18x4, proporcionada per Igus S.L.[7]. 

 

Figura I3_8. Femella trapezoïdal anti-backlash. IGUS S.L.. 

 Descripció i quantitat: es tracta d'una femella trapezoïdal TR18x4 de rosca dreta. 

Per evitar el desalineament axial que presenten els eixos roscats trapezoïdals 

davant els de boles, s'ha optat per una femella anti-backlash TR18x4, fabricada 

amb el material iglidur® J. El material iglidur® J és un tipus de plàstic, que 

comercialitza el fabricant IGUS, que disminueix el fregament entre eix roscat i 

femella, i, conseqüentment, allarga la vida d'ambdós. Un altre avantatge és, ja que 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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evita el fregament entre metalls, que no requereix manteniment ni lubricació. La 

seva característica anti-backlash ofereix una major fiabilitat de transmissió de la 

força i el moviment, doncs redueix la distància entre els seus flancs i, per tant, el joc 

axial existent entre l'eix roscat i aquesta. La màxima força estàtica axial que pot 

suportar són 2.890N. Serà necessària una femella d'aquestes característiques per a 

aquesta secció. 

 Funció i disposició: La seva funció és transmetre i transformar, juntament amb l'eix 

roscat, el parell provinent del motor a moviment lineal. Esta collada a la 

portamatrius superior, per tant, és l'element d'unió entre eix roscat i conjunt mòbil. 

Gràcies a la característica anti-backlash s'impedeix el petit retrocés, comú en 

femelles convencionals, que és dona en variacions de parell i/o freqüència per part 

dels motors pas a pas. S'ha de tenir en compte, però, que aquesta característica 

atorga al motor un parell resistent addicional a vèncer, causat per la reducció del joc 

axial entre elements lliscants. esta muntada sobre l'eix roscat i collada sobre 

l'abraçadora central. 

2.1.9. Coixinet antifricció amb suport 

 Referència i fabricant: EFSM-12, proporcionat per Igus S.L.[8]. 

 

Figura I3_9. Coixinet articulat iglubal®.. IGUS S.L.. 

 Descripció i quantitat: és un coixinet articulat de material iglubal®. Aquest tipus de 

coixinet es comercialitza amb suport. El material del coixinet és iglidur® W300. És 

extremadament resistent al desgast, fàcil de muntar i compensa petits 

desalineaments en el muntatge de l'eix roscat gracies a la forma esfèrica del 

coixinet. A més, no requereix manteniment. Seran necessaris 2 coixinets d'aquestes 

característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és alinear l'eix roscat, per tant, s'ha seleccionat 

un coixinet de mateix diàmetre interior que l'extrem mecanitzat de l'eix. Com que la 
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longitud del coixinet és petita, 10mm, s'ha decidit utilitzar dos coixinets amb suport 

en sèrie per afavorir l'alineament de l'eix. 

2.1.10. Acoblament motor 

 Referència i fabricant: 2AA971006012, proporcionat per ComInTec S.L.[9]. 

 

Figura I3_10. Acoblament flexible GSF. ComInTec S.L.. 

 Descripció i quantitat:  És un acoblament flexible model B d'alumini de la sèrie GSF 

i sense xaveta, doncs el parell a transmetre és molt petit i no hi ha perill de 

lliscaments. És un tipus d'acoblament anomenat de manxa, que té una elevada 

resistència a la torsió, una bona fiabilitat i baixa inèrcia. Es una solució econòmica i 

compacte que no requereix manteniment. Se sol utilitzar per sistemes CNC i 

màquines de precisió. Permet l'acoblament d'eixos de diferents diàmetres dins d'un 

rang que determina el fabricant. En ser el muntatge manual, l'eix del motor i l'eix 

roscat podrien no ser totalment col·lineals. L'acoblament flexible, a diferència de 

l'acoblament rígid, permet petits desalineaments i, fins i tot, pot arribar a 

contrarestar-los. Per seleccionar l'acoblament òptim del catàleg, ComInTec 

proporciona un procés de càlcul a seguir per al dimensionament (Càlculs 

especificats a l'Annex C). Per l'extrem acoblat a l'eix motor, el fabricant facilita la 

mecanització del forat a 6,35mm, per l'altre extrem, s'ha seleccionat un forat de 

12mm. Té un diàmetre exterior de 34mm i una longitud de 50,5mm. Serà necessari 

un acoblament d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és transmetre el parell del motor a l'eix roscat 

evitant lliscaments que interfereixin en la presa de mesures. es munta sobre l'eix del 

motor i l'extrem mecanitzat de l'eix roscat. Es fixa collant els cargols en els 

allotjaments de què disposa. 

2.1.11. Anell elàstic 

 Referència i fabricant:  E-22, proporcionat per GAES S.A.[10]. 
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Figura I3_11. anell elàstic E-22. GAES.S.A.. 

 Descripció i quantitat: és un anell elàstic de retenció  tipus E de norma DIN 471. 

Serà necessari un anell d'aquestes característiques. El diàmetre interior és de 

20,5mm 

 Funció i disposició: La seva funció és garantir la fixació i centratge axial de 

l'abraçadora central respecte l’eix estructural horitzontal. Es munta sobre 

l'allotjament destinat a l'anell de l'eix estructural. 

2.1.12. Coixinet separador 

 Referència i fabricant: MSM-2228-15, proporcionat per Igus S.L.[11] 

 

Figura I3_12. Coixinet MSM iglidur®.. IGUS S.L.. 

 Descripció i quantitat:. Es tracta d'un coixinet de forma S i de material iglidur® 

M250. El material iglidur® M250 és el més resistent i robust de la gamma que 

ofereix el fabricant per a coixinets. Té un diàmetre interior de 22mm, un diàmetre 

exterior de 28mm i una longitud de 15mm. Serà necessari un element d'aquestes 

característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és garantir la simetria de la disposició dels 

elements de l’eix estructural horitzontal i, a la vegada, possibilitar el muntatge del 

altres elements Es munta sobre l'eix estructural entre l'abraçadora central i l'anell 

elàstic. 
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2.1.13. Abraçadores 

 Referència i fabricant: FLK1800181000, proporcionada per Inocon GmbH [12]. 

 

Figura I3_13. Unió modular FLK  Inocon GmbH. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una unió modular d'alumini de diàmetre interior 

18mm. Està dotada d'una base amb 4 forats passants per la fixació de la seva 

posició. Seran necessàries dues unions d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és permetre el posicionament de les plataformes 

que suporten les rodes depenent de l'amplada del vehicle. A més, permeten la unió 

del conjunt plataforma amb l'eix estructural horitzontal. Es munten sobre els 

extrems de l'eix estructural, respectivament, i són guiades per aquest. 

2.1.14. Blocs separadors 

 Referència i fabricant: Perfils 6 d'alumini extruït de secció 60x30mm de la sèrie 1, 

proporcionats per Sinerges Tecmon S.A.[1]. 

 

Figura I3_14. Perfil 6 de secció 60x30. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Estan fabricants d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], extruït i anoditzat. Serà necessària una 

longitud total de 186mm de perfil de secció. Posteriorment es dividirà en dos blocs 

de 93mm.  

 Funció i disposició: La seva funció és garantir una certa distància entre l'eix 

estructural i les plataformes de les rodes per evitar el contacte entre l'abraçadora 

central i la plataforma fixa durant el moviment vertical de l'assaig. Estan collats 
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sobre els adaptadors de les abraçadores i als suports de les plataformes mòbils 

davanteres. 

2.1.15. Superfície lliscant 

 Referència i fabricant: A160-T-005-0050-G1, proporcionat per Igus S.L.[13]. 

 

Figura I3_15. Làmina de lliscament A160 iglidur®.. IGUS S.L.. 

 Descripció i quantitat: es tracta d'una làmina de lliscament de material iglidur®. Es 

comercialitza en rotllo de 0,5÷1mm de gruix i 50mm d'amplada que permet folrar 

superfícies per reduir el fregament. Aquest model té una banda adhesiva per 

facilitar l'adhesió.  Segons el fabricant, el contacte entre iglidur® A160 i alumini/acer 

presenta un coeficient de fricció entre 0,09 i 0,19. Serà necessari un rotllo 

d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció en el banc d'assaig és oposar les mínimes 

restriccions al moviment de les rodes sobre la plataforma mòbil davantera, folrant la 

superfície d'aquestes en contacte amb les rodes. D'aquesta manera la roda té 

llibertat per variar la seva caiguda i convergència a mesura que es realitza el test de 

mesura de la rigidesa de la suspensió. En definitiva, s'aconsegueix una mesura 

dinàmica d'angle de caiguda i convergència més precises. 

2.2. Components dissenyats 

2.2.1. Plataformes davanteres mòbils 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per làser i mecanització per fresadora per 

INSDA CALAF S.L. 
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Figura I3_16. Plataforma davantera mòbil 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de dimensions 30x60x5mm. 

 Funció i disposició: Estan posicionades, respectivament, sobre els allotjaments dels 

suports de les plataformes mòbils Les seves funcions són: 

i. Suportar les rodes de l'eix del vehicle del qual es realitza l'assaig. 

ii. Transmetre a les rodes la força vertical necessària per arribar al final de la 

cursa de suspensió. 

2.2.2. Suports plataforma davantera mòbil 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L. 

 

Figura I3_17. Suport de la plataforma davantera mòbil 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues plataformes d'aliatge d'alumini UNE AW-

6063 (T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de dimensions exteriors 

80x100x20mm. Estan dotades d'allotjaments per cargols i passadors per permetre 

el muntatge d'altres elements. Tenen un rebaix pel posicionament de la plataforma 
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mòbil davantera, un allotjament pels sensors de força i una ranura pels terminals 

d'aquests. 

 Funció i disposició: Estan collats sobre els dos blocs separadors, respectivament, 

que els transmeten la força provinent del motor. En estat d'equilibri es posicionen 

sobre les guies de la plataforma fixa. Les seves funcions són: 

i. Suportar i posicionar les plataformes mòbils. 

ii. Posicionar els sensors de força sobre un allotjament més elevat de la base 

interior on es recolzarien les plataformes mòbils, respectivament. 

iii. Permetre la transmissió de tota la reacció de força provinent dels conjunts 

roda - plataforma mòbil als sensors, gràcies a l'allotjament lleugerament elevat 

comentat anteriorment. 

iv. Transmetre a les plataformes mòbils i, per tant, a les rodes, la força vertical 

necessària per arribar al final de la cursa de suspensió. 

v. Permetre l'allotjament del sistema mecànic que posiciona els sensors de 

distància per a la mesura dels angles de convergència i caiguda. 

vi. Permetre el muntatge del sistema de recolzament de les rodes durant l'assaig 

de la rigidesa de la suspensió. 

vii. Permetre la sortida dels terminals dels sensors. 

2.2.3. Plataforma fixa 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.  

 

Figura I3_18.  Plataforma fixa 
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 Descripció i quantitat: Es tracta d'una peça de geometria complexa d'aliatge 

d'alumini UNE AW-6063 (T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2]. Les seves 

dimensions exteriors són 850x100x30mm. És preferible una sola peça a un 

assemblatge de vàries que la conformin perquè requereix toleràncies mínimes de 

fabricació. 

 Funció i disposició: Està collada sobre el perfils longitudinals superiors mitjançant 

els suports L. La seva superfície davantera es troba a una distància de 203,5mm de 

l'extrem davanter del perfil longitudinal. Les seves funcions són: 

i. Definir la referència terra per al vehicle i per als sensors de distància.  

ii. Guiar les plataformes mòbils al llarg de l'eix Y, permetent el correcte 

posicionament d'aquestes segons l'amplada de cada vehicle detallats a la 

Taula 1 de la Memòria del projecte. 

iii. Suportar les plataformes mòbils en estat d'equilibri. 

iv. Topall exterior de les plataformes en el moviment descrit. 

v. Topall per al punt inferior del subsistema d'accionament per l'aixecament de 

l'eix. 

vi. Suport per a l'eix - articulació fix del subsistema d'accionament per 

l'aixecament de l'eix. 

2.2.4. Eix estructural 

 Procés de fabricació i fabricant: Mecanització per torn per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I3_19. Eix estructural 

 Descripció i quantitat:  Es tracta d'una barra cilíndrica d'acer inoxidable 1.4301 

segons la norma UNE - EN 10020:2001 [3], de diàmetre 22mm i de longitud total 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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690mm. Se li ha aplicat un rectificat als extrems a 18 mm de diàmetre al llarg d'una 

longitud de 250mm per cada extrem, considerant un marge, on es muntaran les 

abraçadores mòbils. Se li ha mecanitzat també un allotjament per a l'anell elàstic. 

és una peça de gran importància, a la qual se li han realitzat estudis d'estres i 

deformacions per tal d'escollir el material i dimensionar-la. els resultats es troben a 

l'Annex D. 

 Funció i disposició: Es munta sobre l'abraçadora central de manera centrada. Les 

seves funcions són: 

i. Permetre una longitud suficient de desplaçament a les abraçadores mòbils 

per ajustar la posició de les plataformes mòbils a les amplades dels vehicles 

especificats a la Taula 1 de la Memòria del projecte. 

ii. Transmetre la força vertical provinent del motor equitativament a ambdues 

abraçadores mòbils i, per tant, a les rodes. 

iii. Permetre el posicionament i fixament de l'abraçadora central equidistant als 

seus dos extrems. 

2.2.5. Abraçadora central 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.  

 

Figura I3_20. Abraçadora central 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un bloc d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], amb forma d'abraçadora de grans 

dimensions respecte les comercials utilitzades. És preferible el disseny de la peça 

com a una sola unitat, encara que encareixi la seva fabricació, perquè és un 

possible punt crític de tensions en la màquina i, a més, s'eviten jocs i toleràncies 
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degut a unions cargolades o falta de precisió en el posicionament de les peces que 

poden ocasionar desalineaments o obstruccions durant el desplaçament vertical del 

conjunt mòbil. Les seves dimensions exteriors són 150x160x60mm. Se li ha aplicat 

un gran rebaix a la xona central per permetre  el muntatge del conjunt eix roscat - 

femella. Presenta dos forats passant de 22mm de diàmetre i longitud 30mm pel 

muntatge de l'eix estructural. 

 Funció i disposició: Es colla i se centra sobre la plataforma superior del portamatrius  

i porta allotjament pel posicionament i la unió de la femella antibacklash. Per l'altre 

extrem està unida a l'eix estructural. Porta un presoner roscat que impedeix la 

rotació de l'eix estructural respecte el seu eix principal d'inèrcia. Les seves funcions 

són: 

i. Suportar una força màxima de 502,7N en condicions de parell màxim del 

motor procedent de la transmissió eix roscat - femella, i transmetre-la a l'eix 

estructural preferiblement repartida en dos punts de l'eix per reduir les 

tensions. 

ii. Permetre el moviment vertical relatiu de l'eix roscat respecte el conjunt mòbil 

superior de la màquina. La cursa màxima és de 76mm, per tant l'abraçadora 

ha de considerar un espai lliure superior a la cursa entre l'eix estructural i la 

plataforma mòbil del portamatrius. 

iii. Centrar la posició de la femella per garantir una correcta alineació dels 

elements i transmissió de la força de manera equitativa. 

2.2.6. Adaptadors abraçadores 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.  

 

Figura I3_21. Adaptador abraçadora 
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 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de dimensions 70x50x15mm amb 

allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collats a les abraçadores mòbils i els blocs separadors, 

respectivament. La seva funció és la unió dels elements esmentats. 

2.2.7. Suport horitzontal motor 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.  

 

Figura I3_22. Suport horitzontal motor 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de dimensions 65x100x15mm amb 

allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està collat al motor, al suport vertical del motor i a les columnes 

separadores. La seva funció és, junt amb el suport vertical del motor, posicionar i 

fixar el motor. 

2.2.8. Suport horitzontal coixinets 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.  
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Figura I3_23. Suport horitzontal coixinets 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de dimensions 65x100x15mm amb 

allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està collat a les columnes separadores i permet l'allotjament i  

fixament dels coixinets antifricció encarregats del correcte alineament del eix roscat. 

2.2.9. Columnes separadores 

 Procés de fabricació i fabricant: Mecanització i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I3_24. Columna separadora 

 Descripció i quantitat: Es tracta de quatre barres cilíndriques d'aliatge d'alumini UNE 

AW-6063 (T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 10mm de diàmetre i 

60mm de longitud cadascuna. Tenen  un forats roscats als seus extrems per la unió 

d'altres elements. 

 Funció i disposició: Els seus extrems estan collats als suports horitzontals del motor 

i dels coixinets, respectivament. La seva funció és fixar la distància necessària entre 

ambdós suports per permetre el posicionament de l'acoblament del motor i dels 

coixinets. 

2.2.10. Suport vertical motor 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L. 
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Figura I3_25. Suport vertical motor 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de dimensions 110x75x15mm amb 

allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està centrat respecte plataforma fixa del portamatrius i collada a 

aquesta. Per altra banda, està fixat al suport horitzontal del motor. La seva funció és 

centrar i fixar el motor i elevar-lo lleugerament per evitar que les vibracions 

malmetin la base inferior del motor. 

2.2.11. Suport fix interruptor de límit inferior 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I3_26. Suport fix interruptor de límit inferior 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un bloc d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de diàmetre exterior 80mm i diàmetre 

interior 24mm amb un tall lateral amb allotjaments per la unió i posicionament a 

altres elements. 

 Funció i disposició: Està muntat a la columna guia del portamatrius sobre els 

casquets topalls inferiors curts. La seva funció és possibilitar el muntatge de 

l'interruptor de límit inferior i evitar que la palanca d'aquest sigui aixafada pel 

casquet antifricció amb valona. porta un presoner contra la columna per evitar la 

seva rotació. 

2.2.12. Suport regulable interruptor de límit inferior 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per làser, doblegat i acabats  per GRUPO 

GODED S.A. 
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Figura I3_27. Suport vertical motor 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de dimensions 50x12x1,5mm doblegada 

segons plànol amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està collat sobre el suport fix per l'interruptor de límit inferior i al 

mateix interruptor. Proporciona la distància radial necessària a la columna guia del 

portamatrius pel correcte funcionament de l'interruptor. Permet la regulació vertical 

de l'interruptor en el seu muntatge. 

2.2.13. Suport regulable interruptor de límit superior 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L. 

 

Figura I3_28. Suport vertical motor 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de dimensions 30x18x5mm amb 

allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està collat sobre la plataforma mòbil del portamatrius i permet la 

regulació d'alçada de l'interruptor de límit superior durant el muntatge. 
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3. SUBSISTEMA DE CENTRATGE 

En aquest capítol es numeren els elements del subsistema destinat centratge del vehicle, 

requerit per tot tipus d'assajos Es detallen les seves funcions, fabricant i característiques: 

3.1. Components comercials mecànics 

3.1.1. Eix roscat dreta/esquerra 

 Referència i fabricant: PTGSG-18x4-R/L-512,5-432,15, proporcionat per Igus S.L. 

[14]. 

 

Figura I4_1. Eix roscat dreta - esquerra invertit amb extrem mecanitzat. IGUS S.L. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un eix roscat trapezoïdal TR18x4 de rosca dreta - 

esquerra invertit d'acer F-1110, segons norma UNE - EN 10020:2001 [3]. L'eix té 

una longitud total de 920mm més un mecanitzat en un extrem de 80mm. La part 

central no roscada té una longitud de 55mm fixada pel fabricant, de manera que 

resta una longitud de 432,5mm per a cada rosca, respectivament. El fabricant 

facilita el mecanitzat a l'extrem d'un allotjament per l'acoblament de la manovella. 

Serà necessari un eix roscat d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és transmetre el moviment circular 

d'accionament manual per part de l'usuari al moviment lineal simètric mitjançant les 

femelles dreta i esquerra. Es munta sobre els suports de l'eix fix i mòbil, 

respectivament. 

3.1.2. Suports eix 

 Referència i fabricant: SLS-18x4-LL i SLS-18x4-FL(LH), proporcionats per Igus 

S.L. [15]. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1


Pág. 32  Inventari de components 

 

 

Figura I4_2. Suport fix i suport flotant, respectivament. IGUS S.L. 

 Descripció i quantitat: Són suports d'alumini anoditzat. El suport flotant (SLS-18x4-

LL) i suport fix de rosca TR10x4  a esquerres (SLS-18x4-FL(LH)). Porten coixinets 

de material iglidur® i lliures de manteniment. El suport fix porta dos anells de 

subjecció anoditzats. Serà necessari un suport de cada tipus. 

 Funció i disposició: El suport flotant es posiciona sobre l'extrem mecanitzat de l'eix 

roscat que correspon al costat de rosca a dretes. El suport fix es posiciona sobre 

l'extrem de rosca a esquerres. La seva funció és subjectar i alinear l'eix per al seu 

correcte funcionament. 

3.1.3. Travessers porta - femelles amb femella 

 Referència i fabricant: MHM-2835-AL-TR18x4-R-J i MHM-2835-AL-TR18x4-L-J, 

proporcionats per Igus S.L [16].  

 

Figura I4_3. Travesser porta - femelles amb femella. IGUS S.L. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un bloc d'alumini que porta un allotjament pel 

centratge i fixació de la femella trapezoïdal d'iglidur® J de rosca TR18x4. Disposa 

de forats passants per la seva fixació a altres elements. Serà necessari un travesser 

de cada tipus. 

 Funció i disposició: La funció de les femelles es transformar el moviment circular de 

l'eix en lineal al llarg d'aquest. Els travessers permeten també el guiatge de les 
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femelles. Estan muntats sobre l'eix roscat dreta - esquerra, cadascun a la banda de 

la rosca que li correspon. 

3.1.4. Abraçadores base inferior 

 Referència i fabricant: FUS 20 00 111 000, proporcionada per Inocon GmbH [12]. 

 

Figura I4_4. Unió modular FUS. Inocon GmbH. 

 Descripció i quantitat:. És una unió modular de pedestal d'aliatge d'alumini per a 

diàmetres de 20mm. Tenen una base amb uns allotjaments per la seva fixació. 

Seran necessàries dues abraçadores d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: Es collen sobre els adaptadors guia longitudinals, 

respectivament. La seva funció és fixar les barres guia cilíndriques que permeten 

l'ajustament d'alçada del mecanisme centrador. 

3.1.5. Abraçadores base superior 

 Referència i fabricant: LES 20 00 11 0000, proporcionada per Inocon GmbH [12]. 

 

Figura I4_5. Unió modular LES. Inocon GmbH. 

 Descripció i quantitat: És una unió modular de pedestal d'aliatge d'alumini per a 

diàmetres de 20mm. Estan dotades d'un anell de centratge en l'allotjament de la 

barra i forat passat per la unió a la barra. Tenen una base amb uns allotjaments 

per la seva fixació. Seran necessàries dues abraçadores d'aquestes 

característiques. 
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 Funció i disposició: Es collen sobre els adaptadors guia transversals, 

respectivament. La seva funció és fixar les barres guia cilíndriques que permeten 

l'ajustament d'alçada del conjunt empenyedor. 

3.1.6. Abraçadores reguladores d'alçada 

 Referència i fabricant: FLS 20 00 111 000-S1, FFM-R20-G proporcionades per 

Inocon GmbH [12]. 

 

Figura I4_5. Unió modular FLS. Inocon GmbH. 

 

Figura I4_5. Unió modular FFM. Inocon GmbH. 

 Descripció i quantitat:. Són unions modulars de brida creuada d'alumini per a 

diàmetres de 20mm. Tenen una base amb uns allotjaments per la seva fixació. 

Seran necessàries dues abraçadores de cada tipus d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: L'abraçadora reguladora d'alçada (FLS) es colla sobre els 

adaptadors abraçadora - suport i està muntada sobre la barra guia llarga per 

permetre la regulació de l'alçada del mecanisme centrador. L'abraçadora 

reguladora d'alçada mini (FFM) es colla sobre l'adaptador empenyedor i està 

muntada sobre la barra guia curta per permetre la regulació d'alçada del conjunt 

empenyedor. 

3.1.7. Empenyedors 

 Referència i fabricant: FLM-10-21, proporcionat per Inocon GmbH [12]. 



Disseny i construcció d'un banc d'assaig per a la mesura de  

característiques de suspensió i direcció de vehicles escala 1:5  Pàg. 35 

 

 

 

Figura I4_7. Cargol de brida FLM. Inocon GmbH. 

 Descripció i quantitat:. És un cargol de brida d'alumini de diàmetre 10mm i longitud 

21mm. Tenen una base amb uns allotjaments per la seva fixació. Seran 

necessaris dos elements d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: Es collen sobre els adaptadors empenyedors i la seva funció 

és empènyer la plataforma de les rodes, en el cas de l'eix del vehicle que s'assaja, 

i les pròpies rodes en el cas de l'altre eix del vehicle, fins al seu centratge. 

3.1.8. Topalls barres guia 

 Referència i fabricant: Volandera plana M8, proporcionada per Hispanox S.A. [5]. 

 

Figura I4_8. Volandera plana M8 ISO 7094. Hispanox S.A. 

 Descripció i quantitat:. És una volandera plana per cargols de M8 segons la norma 

ISO 7094. Seran necessàries 4 volanderes d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: Dos volanderes es collen sobre l'extrem superior de les barres 

guia que suporten tot el mecanisme centrador i la resta en l'extrem inferior de les 

barres guia que suporten el conjunt empenyedor. Fan funció de topall i defineixen 

el final de cursa de les abraçadores reguladores d'alçada al llarg de les barres 

guia i evitar la pèrdua de contacte entre abraçadora i barra. 
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3.1.9. Perfil guia transversal 

 Referència i fabricant: Perfils 6 d'alumini extruït de secció 30x30mm de la sèrie 1, 

proporcionats per Sinerges Tecmon S.A. [1]. 

 

Figura I4_9. Perfils 6 de secció 30x30.. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Estan fabricants d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], extruït i anoditzat. Serà necessària una 

longitud total de 9,9m de perfil. Estan dotats d'allotjaments per cargols i passadors 

als seus extrems pel seu posicionament i fixació. El mecanitzat d'aquest allotjament 

ha sigut realitzat per INSDA CALAF S.L. 

 Funció i disposició: Està collat als suports perfil guia pels seus extrems. La seva 

funció és el guiatge dels adaptadors guia transversals mitjançant les femelles guia. 

3.1.10. Femelles guia 

 Referència i fabricant: Femella d'acer zincat,  model v6 St. M5, proporcionada per 

Sinerges Tecmon S.A.[1]. 

 

Figura I4_10. Femelles V6 St. M5. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Són femelles d'acer zincat de tipus V amb un allotjament de 

M5 per la seva unió a altres elements. La seva forma permet un muntatge fàcil 

sobre els perfils extruïts i el guiatge als llarg del perfil dels elements als qual està 

collada. Per a aquest subsistema, seran necessàries 12 femelles d'aquestes 

característiques. 

 Funció i disposició: Estan collades als adaptador longitudinals i transversals, 

respectivament. Uneixen els elements esmentats amb els perfils guia longitudinal i 

transversal, respectivament i els guien a través d'aquests. 
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3.1.11. Manovella 

 Referència i fabricant: 06503-4212, proporcionada per Norelem [17]. 

  

Figura I4_11. Manovella de mà d'alumini amb empunyadura cilíndrica giratòria  Norelem 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una manovella de mà d'alumini AlSi9Cu3 segons 

la norma  UNE EN 1706: 2011 [2], amb una empunyadura cilíndrica giratòria de 

termoplàstic PA6 i acer F2112 segons la norma UNE - EN 10020:2001 [3]. La 

maneta té una longitud de 100mm i el diàmetre del forat  per l'acoblament amb l'eix 

roscat és de 12mm. S'ha mecanitzat un rebaix per poder realitzar un forat passant 

de 5mm transversalment sobre l'allotjament per l'eix roscat amb la finalitat de poder 

transmetre el parell mitjançant un passador. 

 Funció i disposició: Esta unida mitjanant un passador a l'extrem mecanitzat de l'eix 

roscat, on va muntada. La seva funció és transmetre el parell manual que l'usuari 

exerceix sobre el mànec a l'eix roscat i conseqüentment, centrat el vehicle. 

3.2. Components dissenyats 

3.2.1. Adaptadors guia longitudinals 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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Figura I4_12. Adaptador guia longitudinal 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de dimensions 110x70x15mm amb 

allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collades sobre el perfil guia longitudinal descrit a l'apartat 

2.1.1. Perfils estructurals mitjançant les femelles guia. Les seves funcions són: 

i. Suportar, mitjançant les abraçadores base inferior, tot el mecanisme centrador 

ii. Guiar longitudinalment el mecanisme per regular la posició on es desitja 

centrar el vehicle. 

iii. Unir les abraçadores base amb els perfils guia longitudinals esmentats. 

3.2.2. Adaptadors guia transversals 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I4_13. Adaptador guia transversal 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011[2], de dimensions 110x70x15mm amb 

allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collades sobre el perfil guia transversal mitjançant les 

femelles guia. Les seves funcions són: 

i. Suportar, mitjançant les abraçadores base superior, el conjunt empenyedor 

ii. Guiar transversalment el conjunt per regular l'amplada que s'adapta al vehicle 

per centrar-lo posteriorment. 
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iii. Unir el conjunt empenyedor amb els travessers porta - femelles per 

transmetre el moviment de les femelles. 

3.2.3. Adaptadors empenyedors 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I4_14. Adaptador empenyedor 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2],  de 50x50x15mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collades a les abraçadores mini reguladores d'alçada i als 

empenyedors, respectivament. La seva funció és unir ambdós elements. 

3.2.4. Adaptadors abraçadora - suport 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I4_15. Adaptador empenyedor 
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 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 80x80x15mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: . Estan collades als suports de l'eix roscat, als adaptadors 

laterals de l'eix i a les abraçadores reguladores d'alçada, respectivament. La seva 

funció és unir ambdós elements. 

3.2.5. Suports perfil guia 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I4_16. Suport perfil guia esquerre 

 

Figura I4_17. Suport perfil guia dret 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011, de 115x50x15mm de dimensions exteriors 

amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. el suport perfil guia 

dret disposa d'un forat possibilitar el muntatge de l'extrem de l'eix roscat amb la 

manovella. 

 Funció i disposició: Estan collades als extrems del perfil guia transversal i als 

adaptadors frontals de l'eix, respectivament. La seva funció és unir els elements 

comentats i, per la banda dreta, permetre el pas de l'extrem mecanitzat de l'eix 

roscat per l'accionament de la manovella. 
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3.2.6. Barres guia 

 Procés de fabricació i fabricant: Mecanització i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I4_18. Barra guia llarga 

 

Figura I4_19. Barra guia curta 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues barres cilíndriques d'aliatge d'alumini UNE 

AW-6063 (T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2] ,  de diàmetre 20mm i longitud 

420mm, per al cas del suport del mecanisme centrador i 300mm, per al cas del 

suport del conjunt empenyedor. Tenen uns forats roscats als seus extrems per la 

unió amb altres elements. Seran necessàries dues barres de cada longitud. 

 Funció i disposició: Les barres llargues estan unides a les abraçadores base inferior 

i permeten la regulació d'alçada de tot el mecanisme centrador mitjanant les 

abraçadores reguladores d'alçada. Les barres curtes estan unides a les 

abraçadores base superior i permeten la regulació d'alçada del conjunt empenyedor 

mitjançant les abraçadores reguladores d'alçada mini. 
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4. SUBSISTEMA DE FIXAMENT 

En aquest capítol es numeren els elements del subsistema destinat al fixament del 

vehicle durant l'assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió. Es detallen les 

seves funcions, fabricant i característiques: 

4.1. Components comercials mecànics 

4.1.1. Eixos roscats 

 Referència i fabricant: PTGSG-18x4-01-R-403-Z-118, proporcionat per Igus S.L.[6]. 

 

Figura I5_1. Eix roscat rosca a dretes amb extrem mecanitzat. IGUS S.L. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un eix roscat trapezoïdal TR18x4 de rosca dreta - 

esquerra invertit d'acer F-1110, segons norma UNE - EN 10020:2001 [3]. L'eix té 

una longitud total de 305mm més un mecanitzat en un extrem de 118mm de 

longitud i 12mm de diàmetre. El fabricant facilita el mecanitzat a l'extrem per 

l'acoblament de la manovella mitjançant un passador. Seran necessaris 2 eixos 

roscats d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és transformar el moviment circular que 

proporciona l'usuari mitjançant l'accionament de la manovella en força lineal útil per 

desplaçar verticalment tot el conjunt mòbil de fixament i regular la seva posició. 

Estan muntats verticalment i fixats pels suports fixos i flotants, respectivament. 

4.1.2. Travessers porta - femelles amb femella 

 Referència i fabricant: MHM-2835-AL-TR18x4-R-J, proporcionat per Igus S.L.[16].  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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Figura I5_2. Travesser porta - femelles amb femella. IGUS S.L. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un bloc d'alumini que porta un allotjament pel 

centratge i fixació de la femella trapezoïdal d'iglidur® J de rosca TR18x4 a dretes. 

Disposa de forats passants per la seva fixació a altres elements. Seran necessaris 

dos travessers d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La funció de les femelles es transformar el moviment circular de 

l'eix en lineal al llarg d'aquest. Els travessers permeten el guiatge de les femelles. 

Estan muntats sobre els eixos roscats collats als adaptadors guia travesser.  

4.1.3. Suports eixos 

 Referència i fabricant: SLS-18x4-LL i SLS-18x4-FL, proporcionats per Igus 

S.L.[15]. 

 

Figura I5_3. Suport fix i suport flotant, respectivament. IGUS S.L. 

 Descripció i quantitat: Són suports d'alumini anoditzat. El suport flotant (SLS-18x4-

LL) i suport fix de rosca TR10x4  a dretes (SLS-18x4-FL). Porten coixinets de 

material iglidur® i lliures de manteniment. El suport fix porta dos anells de 

subjecció anoditzats. Seran necessaris 2 suports de cada tipus per a aquest 

subsistema. 

 Funció i disposició: El suport flotant es posiciona sobre l'extrem mecanitzat de l'eix 

roscat que es troba a la part inferior. El suport fix es posiciona sobre l'extrem 
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superior. Estan collats als adaptadors guia transversals i als adaptadors suport 

superior, respectivament. La seva funció és subjectar i alinear l'eix per al seu 

correcte funcionament. 

 

4.1.4. Barres roscades 

 Referència i fabricant: 57855, proporcionat per Leroy Merlin.[18] 

 

Figura I5_4. Barra roscada M6. Leroy Merlin. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una barra roscada d'acer zincat de M6 i un 1m de 

longitud. Posteriorment es tallaran dos elements de 80mm, que és la longitud 

requerida per l'aplicació. Serà necessària una barra d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: Està roscada al dit inferior pinça. Porta una femella de papallona 

a l'extrem superior pel seu accionament i una femella cega com a topall al seu 

extrem inferior. La seva funció és transformar el moviment circular que proporciona 

l'usuari mitjançant l'accionament de la femella de papallona en força lineal útil per 

desplaçar verticalment  el dit inferior de la pinça de fixament per l'ajust a les 

dimensions de gruix del xassís. 

4.1.5. Femelles de papallona 

 Referència i fabricant: Femella de papallona M6, segons la norma  DIN 315, 

proporcionada per Hispanox S.A.[5]. 

 

Figura I5_5. Femella de papallona M6 DIN 315. Hispanox S.A. 
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 Descripció i quantitat: Es tracta d'una femella de papallona M6 segons la norma DIN 

315 d'acer inoxidable 1.4301 segons la norma UNE - EN 10020:2001 [3]. Tenen la 

característica que faciliten la collada manual de les barres roscades per la seva 

forma. Seran necessàries dues femelles d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és transformar el moviment circular que 

proporciona l'usuari mitjançant l'accionament de la femella de papallona en força 

lineal útil per desplaçar verticalment  el dit inferior de la pinça de fixament per l'ajust 

a les dimensions de gruix del xassís. 

4.1.6. Femelles topall 

 Referència i fabricant: Femella hexagonal cega M6, segons la norma  DIN 917, 

proporcionada per Hispanox S.A.[5]. 

 

Figura I5_6. Femella hexagonal cega M6 DIN 917. Hispanox S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una femella hexagonal cega M6 segons la norma 

DIN 917 d'acer inoxidable 1.4301 segons la norma UNE - EN 10020:2001 [3]. 

Tenen la característica està tapada per un dels extrems. Seran necessàries dues 

femelles d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és fer de topall inferior pel moviment vertical del 

dit inferior de la pinça de fixament i evitar la situació de no contacte entre la barra 

roscada i el dit inferior de la pinça. 

4.1.7. Perfil guia transversal 

 Referència i fabricant: Perfils 6 d'alumini extruït de secció 30x30mm de la sèrie 1, 

proporcionats per Sinerges Tecmon S.A. [1]. 

 

Figura I5_7. Perfils 6 de secció 30x30.. Sinerges Tecmon S.A. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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 Descripció i quantitat: Estan fabricants d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], extruït i anoditzat. Serà necessària una 

longitud total de 1m de perfil. Estan dotats d'allotjaments per cargols i passadors als 

seus extrems pel seu posicionament i fixació. El mecanitzat d'aquest allotjament ha 

sigut realitzat per INSDA CALAF S.L.. 

 Funció i disposició: Està collat als adaptadors guia longitudinals pels seus extrems. 

La seva funció és el guiatge dels adaptadors guia transversals mitjançant les 

femelles guia. 

4.1.8. Perfils guia verticals 

 Referència i fabricant: Perfils 6 d'alumini extruït de secció 30x30mm de la sèrie 1, 

proporcionats per Sinerges Tecmon S.A.[1]. 

 

Figura I5_8. Perfils 6 de secció 30x30.. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Estan fabricants d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], extruït i anoditzat. Serà necessària una 

longitud total de 600mm de perfil.  La longitud total del perfil s'haurà de tallar en 

dues parts, doncs són necessaris dos perfils de 300mm de longitud. 

 Funció i disposició: Estan units al perfil guia transversal mitjançant els kits d'unió 

automàtica. i són guiats al llarg del perfil mitjançant la unió de femelles guia a 

l'adaptador guia transversal.  Les seves funcions son: 

i. Guiar els adaptadors guia verticals mitjançant les femelles guia. 

ii. Suportar el conjunt ajustable vertical de fixament. 

4.1.9. Femelles guia 

 Referència i fabricant: Femella d'acer zincat,  model v6 St. M5, proporcionada per 

Sinerges Tecmon S.A. [1]. 
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Figura I5_9. Femelles V6 St. M5. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Són femelles d'acer zincat de tipus V amb un allotjament de 

M5 per la seva unió a altres elements. La seva forma permet un muntatge fàcil 

sobre els perfils extruïts i el guiatge als llarg del perfil dels elements als qual està 

collada. Per a aquest subsistema, seran necessàries 16 femelles d'aquestes 

característiques. 

 Funció i disposició: Estan collades als suports guia longitudinals, transversals i als 

adaptadors travesser, respectivament. Uneixen els elements esmentats amb els 

perfils guia longitudinal i transversal, respectivament i els guien a través d'aquests. 

4.1.10. Manovelles 

 Referència i fabricant: 06503-4212, proporcionada per Norelem [17]. 

  

Figura I5_10. Manovella de mà d'alumini amb empunyadura cilíndrica giratòria  Norelem 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una manovella de mà d'aliatge d'alumini AlSi9Cu3 

segons la norma  UNE - EN 10020:2001 [3], amb una empunyadura cilíndrica 

giratòria de termoplàstic PA6 i acer F2112 segons la norma UNE - EN 10020:2001 

[3]. La maneta té una longitud de 100mm i el diàmetre del forat  per l'acoblament 

amb l'eix roscat és de 12mm. S'ha mecanitzat un rebaix per poder realitzar un forat 

passant de 5mm transversalment sobre l'allotjament per l'eix roscat amb la finalitat 

de poder transmetre el parell mitjançant un passador. Seran necessàries dues 

manovelles per a aquest subsistema. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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 Funció i disposició: Estan unides mitjanant un passador a l'extrem mecanitzat de 

l'eix roscat, on van muntades. La seva funció és transmetre el parell manual que 

l'usuari exerceix sobre el mànec a l'eix roscat i conseqüentment, regular l'alçada per 

fixar el vehicle. 

4.1.11. Embellidors perfils 

 Referència i fabricant: Tapeta 6 30x30 negra, proporcionada per Sinerges Tecmon 

S.A.[1]. 

  

Figura I5_11. Tapeta per perfils modulars 30x30. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una placa de poliamida negra que s'acobla als 

extrems dels perfils. Seran necessàries 2 tapetes d'aquestes característiques.  

 Funció i disposició: S'utilitzen per ocultar les arestes vives dels perfils, en aquest 

cas, del perfils guia verticals. També tenen una finalitat estètica. 

4.1.12. Kits d'unió automàtica 

 Referència i fabricant: Kit d'unió automàtica 6, proporcionat per Sinerges Tecmon 

S.A.[1].  

 

Figura I5_12. Kit d'unió automàtica. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un conjunt cargol allen ISO 4762 M6x30, una 

femella 6 tipus V d'acer i un casquet reductor M6x27. Seran necessaris 4 conjunts. 
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 Funció i disposició: La seva funció és la unió dels perfils guia verticals al perfil guia 

transversal.  Es munten dos conjunt per extrem de perfil amb la finalitat de reforçar 

la unió. No s'han de collar a parell de collada màxim per permetre el moviment dels 

perfils guia verticals al llarg del perfil guia transversal. 

 

4.2. Components dissenyats 

4.2.1. Suports guia longitudinals 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I5_13. Suport guia longitudinal 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 70x50x15mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collats sobre el perfil guia longitudinal descrit a l'apartat 

2.1.1. Perfils estructurals, mitjançant les femelles guia. També estan units a un 

extrem del perfil guia transversal. Les seves funcions són: 

i. Suportar tot el subsistema de fixament. 

ii. Guiar longitudinalment el mecanisme per regular la posició on es desitja fixar 

el vehicle. 

iii. Unir el perfil guia transversal amb el perfil guia longitudinal esmentat. 

4.2.2. Adaptadors guia transversals 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 
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Figura I5_14. Adaptador guia transversal dret 

 

Figura I5_15. Adaptador guia transversal esquerre 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 80x75x15mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

L'allotjament pel perfil guia vertical està descentrat a dreta i a esquerra, 

respectivament. 

 Funció i disposició: Estan collats sobre el perfil guia transversal i els perfil guia 

verticals mitjançant les femelles guia. Les seves funcions són: 

i. Suportar el mecanisme de fixament dret i esquerre, respectivament. 

ii. Guiar transversalment el conjunt per regular l'amplada que s'adapta al vehicle 

per fixar-lo posteriorment. 

iii. Unir els suports flotants dels eixos roscats, respectivament, amb el perfil guia 

transversal i al perfil guia vertical per referir la verticalitat dels suports a un 

mateix pla. 

4.2.3. Adaptadors guia travesser 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 
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Figura I5_16. Adaptadors guia travesser 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 110x60x15mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collats sobre els perfils guia verticals, respectivament, 

mitjançant les femelles guia i units als travessers porta -femelles. Les seves 

funcions són: 

i. Suportar tot el conjunt de fixament, format pel suport guia pinçament i els dits, 

i el travesser porta - femelles amb femella. 

ii. Guiar verticalment el conjunt descrit per regular l'alçada on es desitja fixar el 

vehicle. 

iii. Unir el conjunt de fixament amb el travesser porta - femelles. 

4.2.4. Adaptadors suports superiors 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I5_17. Adaptadors suports superiors 
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 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 75x70x15mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collats sobre els perfils guia verticals, respectivament, 

mitjançant les femelles guia i units als travessers porta -femelles. La seva funció és 

unir els suports fixos dels eixos roscats als perfils guia verticals, respectivament. 

4.2.5. Suports guia pinçament 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I5_18. Adaptadors suports superiors 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 60x60x15mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. Disposa 

d'un rebaix pel guiatge d'altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collats sobre els adaptadors guia travesser, 

respectivament, mitjançant les femelles guia i als dits superiors pinça. Les seves 

funcions són: 

i. Guiar verticalment els dits inferiors de les pinces al llarg d'un rebaixos guia 

que porten mecanitzats els mateixos adaptadors. 

ii. Unir els adaptadors guia verticals amb els dits superiors de les pinces, 

respectivament de cada costat. 

4.2.6. Dits superiors pinces 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per làser i mecanitzat per INSDA CALAF S.L.. 
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Figura I5_19. Dit superior pinça 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 60x20x5mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements.  

 Funció i disposició: Estan collats sobre els adaptadors guia de les pinces, 

respectivament. i permeten el pas de la barra roscada pel forat central. Les seves 

funcions són: 

i. Oposar la resistència necessària per fixar, junt amb els dits inferiors de les 

pinces, el xassís del vehicle durant l'assaig. 

ii. Marcar una referència sobre el pla horitzontal pel posicionament dels dits 

inferiors sobre aquest, respectivament, mitjançant uns forats per on passen 

les barres roscades. 

4.2.7. Dits inferiors pinces 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per làser i mecanitzat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I5_20. Dit inferior pinça 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 50x20x5mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements.  
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 Funció i disposició: Estan unides a les barres roscades i guiades pels  adaptadors 

guia de les pinces, respectivament. La seva funció és oposar la resistència 

necessària per fixar, junt amb els dits superiors de les pinces, el xassís del vehicle 

durant l'assaig. 

 

  



Disseny i construcció d'un banc d'assaig per a la mesura de  

característiques de suspensió i direcció de vehicles escala 1:5  Pàg. 55 

 

 

5. SUBSISTEMA PER L'AIXECAMENT DE L'EIX 

En aquest capítol es numeren els elements del subsistema destinat a l'assaig de 

l'aixecament de l'eix del vehicle. Es detallen les seves funcions, fabricant i 

característiques: 

5.1. Components comercials mecànics 

5.1.1. Eix roscat 

 Referència i fabricant: PTGSG-18x4-01-R-895-Z-118, proporcionat per Igus S.L.[6]. 

 

Figura I6_1. Eix roscat rosca a dretes amb dos extrems mecanitzats. IGUS S.L. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un eix roscat trapezoïdal TR18x4 de rosca dreta 

d'acer F-1110, segons la norma UNE - EN 10020:2001 [3]. La zona roscada  té una 

longitud de 760mm més un mecanitzat en un extrem de 118mm de longitud per 

l'acoblament amb la manovella i un altre mecanitzat a l'altre extrem per l'acoblament 

amb l'encoder. Ambdós de12mm de diàmetre. El fabricant facilita el mecanitzat a 

l'extrem per l'acoblament de la manovella mitjançant un passador. Serà necessari 

un eix roscat d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és transformar el moviment circular que 

proporciona l'usuari mitjançant l'accionament de la manovella en força lineal útil per 

desplaçar longitudinalment  la femella al llarg de l'eix i, conseqüentment, elevar el 

vehicle. Està disposat longitudinalment sobre el suport fix i flotant corresponent. 

5.1.2. Travesser porta - femelles amb femella 

 Referència i fabricant: MHM-2835-AL-TR18x4-R-J, proporcionat per Igus S.L.[16].  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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Figura I6_2. Travesser porta - femelles amb femella. IGUS S.L. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un bloc d'alumini que porta un allotjament pel 

centratge i fixació de la femella trapezoïdal d'iglidur® J de rosca TR18x4 a dretes. 

Disposa de forats passants per la seva fixació a altres elements. Serà necessari un 

travesser. 

 Funció i disposició: La funció de la femella es transformar el moviment circular de 

l'eix en lineal al llarg d'aquest. El travesser permet el guiatge de la femella. Està 

muntat sobre l'eix roscat i collat a l'adaptador guia travesser. 

5.1.3. Suports eix 

 Referència i fabricant: SLS-18x4-LL i SLS-18x4-FL, proporcionats per Igus S.L. 

[15]. 

 

Figura I6_3. Suport fix i suport flotant, respectivament. IGUS S.L. 

 Descripció i quantitat: Són suports d'alumini anoditzat. El suport flotant (SLS-18x4-

LL) i suport fix de rosca TR10x4  a dretes (SLS-18x4-FL). Porten coixinets de 

material iglidur® i lliures de manteniment. El suport fix porta dos anells de 

subjecció anoditzats. Seran necessaris 2 suports de cada tipus per a aquest 

subsistema. 

 Funció i disposició: El suport flotant es posiciona sobre l'extrem mecanitzat de l'eix 

roscat que es troba a la zona posterior. El suport fix es posiciona sobre l'extrem 

davanter. Estan collats als suports verticals A.E. posterior i davanter, 
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respectivament. La seva funció és subjectar i alinear l'eix per al seu correcte 

funcionament. 

5.1.4. Abraçadora braç - travesser 

 Referència i fabricant: FLK1600181000, proporcionada per Inocon GmbH [12]. 

 

Figura I6_4. Unió modular FLK. Inocon GmbH. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una unió modular d'alumini de diàmetre interior 

16mm. Està dotada d'una base amb 4 forats passants per la fixació de la seva 

posició. Serà necessària una unió d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és fer d'articulació entre la femella que avança al 

llarg de l'eix i els braços inferiors del mecanisme elevador. Està collada a 

l'adaptador de l'articulació i abraça un eix giratori. 

5.1.5. Perfil guia longitudinal 

 Referència i fabricant: Perfils 6 d'alumini extruït de secció 60x30mm de la sèrie 1, 

proporcionats per Sinerges Tecmon S.A. [1]. 

 

Figura I6_5. Perfils 6 de secció 60x30.. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Estan fabricants d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], extruït i anoditzat. Serà necessària una 

longitud total de 730mm de perfil. Estan dotats d'allotjaments per cargols i 

passadors als seus extrems pel seu posicionament i fixació. El mecanitzat d'aquest 

allotjament ha sigut realitzat per INSDA CALAF S.L.. 
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 Funció i disposició: Està disposat longitudinalment i collat als suports verticals A.E. 

posterior i davanter, respectivament. La seva funció és el guiatge de l'adaptador 

guia travesser mitjançant les femelles guia. 

5.1.6. Perfils guia anti  - desalineament 

 Referència i fabricant: Perfils 5 d'alumini extruït de secció 40x20mm de la sèrie 1, 

proporcionats per Sinerges Tecmon S.A.[1]. 

 

Figura I6_6. Perfils 5 de secció 40x20.. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Estan fabricants d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], extruït i anoditzat. Serà necessària una 

longitud total de 800mm de perfil. Posteriorment, es tallen a 4 elements de 200mm 

cadascun. el tallat el facilita el fabricant. 

 Funció i disposició: Estan disposats transversalment i units a les plataformes 

posteriors dos a dos mitjançant femelles guia per una de les ranures. Sobre l'altra 

ranura s'uneixen els suports dels topalls també amb femelles guia. La seva funció 

és el guiatge dels suports dels topalls per l'ajust a l'amplada de la roda del vehicle i 

evitar desalineaments laterals durant l'assaig. 

5.1.7. Coixinets antifricció 

 Referència i fabricant: JFM-1618-25, JSM-1618-15, proporcionats per Igus S.L.[19] 

 

Figura I6_7. Coixinet JFM iglidur®.. IGUS S.L.. 

 Descripció i quantitat:. Es tracta d'un coixinets de forma F (amb valona) i de forma S 

(llisos) material iglidur® J. El material iglidur® J presenta coeficients de fricció 

baixos en funcionament en sec i una bona resistència al desgast. Tenen un 
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diàmetre interior de 16mm, un diàmetre exterior de 18mm i una longitud de 25 i 

15mm, respectivament. Seran necessaris 12 coixinets de forma F i 4 coixinets de 

forma F. 

 Funció i disposició: La seva funció és reduir el frec i el desgast a les articulacions 

per allargar la vida d'aquestes. Es munten sobre els eixos giratoris mòbils i fix tal 

com es mostra al plànol de conjunt de l'aixecament de l'eix. 

5.1.8. Coixinets separadors 

 Referència i fabricant: MSM-1620-25, GSM-1618-055 i GTM-1618-010, 

proporcionats per Igus S.L. [11] i [20]. 

 

Figura I6_8. Coixinet MSM iglidur® M250. IGUS S.L.. 

 

Figura I6_9 Coixinet GSM iglidur® G.. IGUS S.L.. 

 

Figura I6_10. Coixinet GTM iglidur® G. IGUS S.L.. 

 

 Descripció i quantitat:. El MSM-1620-25 és un coixinet de forma S i de material 

iglidur® M250. El material iglidur® M250 és el més resistent i robust de la gamma 

que ofereix el fabricant per a coixinets. Té un diàmetre interior de 16mm, un 
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diàmetre exterior de 20mm i una longitud de 25mm. Seran necessaris 4 elements 

d'aquestes característiques. 

El GSM-1628-055-2 i GTM-1628-010 són coixinets de forma S i T(gruix reduït) i de 

material iglidur® G, que és lliure de manteniment, resistent i de preu reduït. Tenen 

un diàmetre interior de 16mm, un diàmetre exterior de 28mm i unes longituds de 5 i 

1mm, respectivament. Seran necessaris 2 coixinets GSM i 4 coixinets GTM. 

 Funció i disposició: La seva funció és garantir la simetria de la disposició dels 

elements de l’eix - articulació i on van muntats. En el cas del MSM-1620-25, sobre 

l'eix giratori fix, en el cas del GSM-1628-055, sobre l'eix - articulació mòbil unit a 

l'abraçadora i pel cas de GTM-1628-010, sobre l'eix - articulació mòbil unit als 

braços. 

5.1.9. Femelles guia 

 Referència i fabricant: Femella d'acer zincat,  model V6 St. M5 i model V5 St. M4 , 

proporcionada per Sinerges Tecmon S.A. [1]. 

  

Figura I6_11. Femelles V6 St. M5 i V5 St. M4. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Són femelles d'acer zincat de tipus V amb un allotjament de 

M5 i M4, respectivament per la seva unió a altres elements. La seva forma permet 

un muntatge fàcil sobre els perfils extruïts i el guiatge als llarg del perfil dels 

elements als qual està collada. Per a aquest subsistema, seran necessàries 16 

femelles de model V6 i 32 femelles de model V5. 

 Funció i disposició: Les femelles model V6 estan muntades sobre el perfil guia 

longitudinal i collades a l'adaptador guia travesser. Uneixen ambdós elements fan 

funció de guiatge. 

Les femelles model V5 estan muntades sobre els perfils guia anti - desalineament i 

uneixen les plataformes posteriors i els suports dels topalls amb els perfils 

esmentats, respectivament. 
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5.1.10. Topalls eixos - articulació 

 Referència i fabricant: Volandera plana M8, proporcionada per Hispanox S.A.[5] . 

 

Figura I6_12. Volandera plana M8 ISO 7094. Hispanox S.A. 

 Descripció i quantitat:. És una volandera plana per cargols de M8 segons la norma 

ISO 7094. Seran necessàries 4 volanderes d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: Dos volanderes es collen sobre els extrems de l'eix - 

articulació mòbil unit als braços i la resta sobre els extrem de l'eix - articulació 

mòbil unit a l'abraçadora.  Fan funció de topall per evitar el moviment axial dels 

eixos esmentats i dels coixinets. 

5.1.11. Barres roscades 

 Referència i fabricant: 57995, proporcionat per Leroy Merlin.[18]. 

 

Figura I6_13. Barra roscada M10. Leroy Merlin. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una barra roscada d'acer zincat de M10 i un 1m de 

longitud. Posteriorment es tallaran dos elements de 110mm, que és la longitud 

requerida per l'aplicació. Serà necessària una barra d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: Està  roscada sobre els suport fix pel recolzament de la roda i 

porta una femella amb tap pel seu accionament i dues femelles hexagonals com a 

topall. La seva funció és transformar el moviment circular que proporciona l'usuari 
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mitjançant l'accionament de la femella amb tap en força lineal útil per desplaçar 

longitudinalment el suport regulable pel recolzament de la roda. 

5.1.12. Femelles topall 

 Referència i fabricant: Femella hexagonal M10, segons la norma  ISO 4034, femella 

hexagonal M8 segons la norma proporcionada per Hispanox S.A.[5]. 

 

Figura I6_14. Femella hexagonal M10 ISO 4034. Hispanox S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una femella hexagonal M10 segons la norma ISO 

4034 d'acer inoxidable 1.4301 segons la norma UNE - EN 10020:2001 [3]. Seran 

necessàries 4 femelles d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: Estan roscades sobre les barres roscades dos a dos en ambdós 

bandes del suport regulable pel recolzament de la roda. La seva funció és fixar la 

posició del suport esmentat en la longitud requerida segons les dimensions de la 

roda del vehicle. 

5.1.13. Femelles accionadora 

 Referència i fabricant: Femella hexagonal M10, segons la norma  DIN 1597, 

proporcionada per Hispanox S.A. [5]. 

 

Figura I6_15. Femella hexagonal M10 DIN 1597. Hispanox S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una femella hexagonal cega de forma alta M10 

segons la norma DIN 1579 d'acer inoxidable 1.4301 segons la norma UNE - EN 

10020:2001 [3]. Seran necessàries dues femelles d'aquestes característiques. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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 Funció i disposició: Estan roscades sobre les barres roscades , respectivament. La 

seva funció és permetre a l'usuari l'accionament d'aquesta per la regulació de la 

posició del suport regulable pel recolzament de la roda del vehicle. 

5.1.14. Passadors guia 

 Referència i fabricant: Passador d6 h8 x90, segons la norma ISO 2338, 

proporcionat per Hispanox S.A.[5]. 

 

Figura I6_16. Passador d6 h8 x90  ISO 2338.  Hispanox S.A. 

 Descripció i quantitat: Es d'un passador de diàmetre 6mm amb tolerància h8 de 

longitud 90mm, segons la norma ISO 2338 i d'acer inoxidable 1.4301 segons la 

norma UNE - EN 10020:2001 [3]. Seran necessaris 2 passadors d'aquestes 

característiques. 

 Funció i disposició: Es munten sobre els allotjaments destinats a ells dels suports fix 

i regulable pel recolzament de la roda. La seva funció és guia el moviment 

longitudinal de regulació que permet la barra roscada al suport regulable esmentat.. 

5.1.15. Suport L regulable 

 Referència i fabricant: Angle 40x40x20 Zn, proporcionat per Sinerges Tecmon S.A. 

[1]. 

 

Figura I6_17. Angle 40x40x20 Zn. Sinerges Tecmon S.A. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un suports de zinc en forma de L destinats a la 

fixació d'elements que requereixen regular la seva posició. Serà necessari un 

elements d'aquestes característiques. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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 Funció i disposició: Està collat per una banda al suport vertical perfil guia davanter i, 

per altra banda al suport horitzontal regulable encoder.  La seva funció és suportar 

el pes de l'encoder i els seus suports respectius i, alhora permetre la regulació de la 

seva posició durant el muntatge per la correcta alineació de l'encoder amb l'eix 

roscat. 

5.1.16. Acoblament encoder 

 Referència i fabricant: JK-EKC5-35R-N12-N6,35, proporcionat per Tecnopower S.L. 

[21]. 

 

Figura I3_18. Acoblament flexible EKC5. Tecnopower S.L.. 

 Descripció i quantitat:  És un acoblament flexible d'alumini anoditzat de la sèrie 

EKC. És un model econòmic d'estrella intermèdia per la compensació de 

desalineaments. Presenta joc nul. El model escollit no porta xaveta ni estriats, 

doncs el parell a transmetre és molt petit i no hi ha perill de lliscaments. Per l'extrem 

acoblat a l'eix de l'encoder, el fabricant facilita la mecanització del forat a 6,35mm, 

per l'altre extrem, s'ha seleccionat un forat de 12mm. Té un diàmetre exterior de 

30mm i una longitud de 35mm. Serà necessari un acoblament d'aquestes 

característiques. 

 Funció i disposició: està muntat sobre l'extrem mecanitzat de l'eix roscat de 16mm i 

sobre l'eix de l'encoder. La seva funció és transmetre el parell provinent de l'eix 

roscat a l'eix de l'encoder. Per obtenir informació precisa de la posició de l'eix 

roscat. Es fixa collant els cargols en els allotjaments de què disposa. 

5.1.17. Manovella 

 Referència i fabricant: 5158.00-00, proporcionada per Ketterer [22]. 
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Figura I6_19. Manovella de mà d'acer inoxidable amb empunyadura cilíndrica Ketterer 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una manovella de mà d'acer inoxidable amb 

empunyadura cilíndrica. La maneta té una longitud de 150mm i disposa d'un 

mecanitzat hexagonal de 12mm de diagonal i al llarg d'una longitud de 20mm pel 

seu acoblament a eixos de gir. S'ha mecanitzat un rebaix per poder realitzar un 

forat passant de 5mm transversalment sobre l'allotjament per l'eix roscat amb la 

finalitat de poder transmetre el parell mitjançant un passador. Serà necessària una 

manovella d'aquestes característiques per a aquest subsistema. 

 Funció i disposició: Està unida mitjanant un passador a l'extrem mecanitzat de l'eix 

roscat, on va muntada. La seva funció és transmetre el parell manual que l'usuari 

exerceix sobre el mànec a l'eix roscat i conseqüentment, elevar el vehicle. 

5.2. Components dissenyats 

5.2.1. Plataformes posteriors 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I6_20. Plataforma posterior 
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 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 250x200x10mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collades sobre dos suports transversals, respectivament. 

L'àrea total de cada plataforma considera la distància entre eixos i amplada de totes 

les categories de vehicles especificats a la Taula 1 de la Memòria del projecte. 

Cada plataforma està unida a dos perfils transversals anti - desalineament per la 

banda davantera i posterior, respectivament. Les seves funcions són: 

i. Suportar les rodes d'un eix del vehicle. 

ii. Transmetre a les rodes la força vertical necessària per aixecar l'eix que uneix 

aquestes. 

5.2.2. Braços articulats 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I6_21. Braç superior 

  

Figura I6_22. Braç inferior 

 Descripció i quantitat: Es tracta de tres platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de secció 30x25mm de dimensions 
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exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. Tenen dos 

forats de diàmetre 16mm en cada extrem. Una de les platines té una longitud de 

975 entre forats i la resta 825mm.  

 Funció i disposició: El braç més llarg és el braç superior i està articulat al eix -

articulació fix per un extrem i a un  l'eix - articulació mòbil. També està collat als 

suports de les plataformes fixes pels allotjaments de què disposa. Els braços més 

curts són els braços inferiors i estan disposats paral·lelament entre ells i articulats 

als dos eixos - articulació mòbils en els seus extrems. La seva funció és transformar 

el moviment lineal de la femella en moviment angular per a l' inclinació del vehicle 

mitjançant les articulacions. 

5.2.3. Suports plataformes posteriors 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I6_23. Suport plataformes posteriors 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 30x25x600mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan disposats transversalment i collats sobre el braç superior i 

a les plataformes posteriors. La seva funció és suportar i posicionar les plataformes 

posteriors de tal manera que les plataformes puguin recolzar les rodes elevades 

tenint en compte la combinació de distància entre eixos i amplada de tots els 

vehicles especificats a la Taula 1 de la Memòria del projecte. 

5.2.4. Suports verticals perfil guia 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 
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Figura I6_24. Suport perfil guia davanter 

 

Figura I6_25. Suport perfil guia posterior 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 250x70x25mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collats sobre la bancada disposats verticalment i centrats 

respecte aquesta segons el pla y=0. En la part superior s'uneixen als suports fix i 

flotant de l'eix roscat, respectivament. El perfil guia longitudinal està collat a una 

certa altura als suports verticals en els seus dos extrems. El suport vertical davanter 

està colat al conjunt suport per l'encoder. Les seves funcions són: 

i. Suportar in centrar el perfil guia. 

ii. Suportar i fixar els suport fix i flotant de l'eix roscat. 

iii. suportar i fixar els suports regulables per l'encoder, en el cas del suport 

vertical davanter. 

iv. Fer de topall per la femella en el moviment longitudinal al llarg de l'eix roscat. 

v. Fixar una altura ergonòmica per a l'usuari per tal de reduir la força 

d'accionament, relacionada amb l'angle inicial que formen els braços inferiors 

amb el pla horitzontal. Per a la determinació d'aquesta magnitud s'ha realitzat 
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un estudi trigonomètric de la disposició del mecanisme articulat. Els càlculs es 

troben a l'annex G. 

5.2.5. Adaptador guia travesser 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I6_26. Adaptador guia travesser 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 100x75x15mm de dimensions exteriors 

amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està unit al perfil guia longitudinal mitjançant les femelles guia. 

Per altra banda, està collat al travesser i al suport adaptador abraçadora. Les seves 

funcions són: 

i. Suportar el travesser, els suport adaptador abraçadora i la mateixa 

l'abraçadora. 

ii. Guiar longitudinalment el mecanisme per assolir posicions d'elevació d'un eix 

del vehicle. 

5.2.6. Adaptador abraçadora 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I6_27. Adaptador abraçadora 
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 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 60x50x10mm de dimensions exteriors 

amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està collada a l'abraçadora i al suport adaptador abraçadora. 

Les seves funcions són: La seva funció és únicament unir l'abraçadora amb el 

suport. 

5.2.7. Suport adaptador abraçadora 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I6_28. Suport adaptador abraçadora 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un bloc d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 60x50x20mm de dimensions exteriors 

amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. disposa d'un forat 

de 20mm. 

 Funció i disposició: Està collat a l'adaptador abraçadora i a l'adaptador guia 

travesser. el forat de què disposa permet el pas de l'eix roscat pel seu interior. La 

seva funció és suportar l'adaptador de l'abraçadora i solidaritzar el moviment amb 

d'aquesta amb la de l'adaptador guia travesser. 

5.2.8. Eixos - articulació 

 Procés de fabricació i fabricant: Mecanització i foradat per INSDA CALAF S.L.. 
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Figura I6_29. Eix - articulació fix 

 

Figura I6_30. Eix - articulació mòbil 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues barres cilíndriques d'aliatge d'alumini UNE 

AW-6063 (T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 16mm de diàmetre i 195 i 

93mm de longitud, respectivament. Tenen un forats roscats als seus extrems per la 

unió d'altres elements. 

 Funció i disposició: Els seus extrems estan collats als topalls eixos articulació dos a 

dos, respectivament. respectivament. Sobre els eixos estan muntats els coixinets 

antifricció i separadors convenientment, així com també l'abraçadora, els braços 

articulats i els suports eix- articulació fix. La seva funció principal és fer d'articulació 

per las braços articulats entre ells, amb l'abraçadora i amb els suports eix - 

articulació. 

5.2.9. Suports eix - articulació fix 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 
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Figura I6_31. Suport eix - articulació fix 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dos blocs d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 30x25x55mm de dimensions exteriors 

amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. Disposa d'un forat 

passant de 18mm de diàmetre. 

 Funció i disposició: Estan collats a la plataforma fixa i permeten el muntatge de l'eix 

- articulació fix i l'allotjament de coixinets antifricció. La seva funció és suportar i 

centrar l'eix giratori fix. S'ha dissenyat com a peça addicional collada a la plataforma 

fixa, doncs en cas contrari la plataforma fixa no es podria mecanitzar. 

5.2.10. Topalls anti - desalineament  

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per làser, mecanitzat i foradat per INSDA 

CALAF S.L.. 

 

Figura I6_32. Topalls anti - desalineament 

 Descripció i quantitat: Es tracta de 4 platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 5x10x294mm de dimensions exteriors 

amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collats sobre els suports topalls anti - desalineament dos 

a dos, respectivament. Estan disposats longitudinalment sobre la plataforma 

posterior, dos topalls per a cada plataforma. la seva funció és ajustar-se a l'amplada 

de la roda del vehicle pels extrem mitjançant el guiatge dels perfils guia anti - 
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desalineament. Tenen com a finalitat evitar desalineaments laterals durant l'assaig 

de l'aixecament de l'eix. 

5.2.11. Suports topalls anti - desalineament 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I6_33. Suport topalls anti - desalineament 

 Descripció i quantitat: Es tracta de 8 blocs d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 20x20x20mm de dimensions exteriors 

amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan collats als perfils guia anti - desalineament i guiat per 

aquests. Per un lateral estan units al topall anti - desalineament corresponent. La 

seva funció és guia als topalls i permetre els seu correcte posicionament segons 

l'amplada del vehicle i de les rodes. 

5.2.12. Suport horitzontal regulable encoder 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 

 

Figura I6_34. Suport horitzontal regulable encoder 
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 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 10x20x60mm de dimensions exteriors 

amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està collat sobre el suport L regulable i a la vegada, centra i fixa 

el suport vertical encoder. La seva funció és suportar el suport vertical encoder i el 

mateix encoder i, regular la posició transversal i longitudinal del suport vertical 

esmentat. 

5.2.13. Suport vertical encoder 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per làser, mecanització i foradat per INSDA 

CALAF S.L.. 

 

Figura I6_35. Suport vertical encoder 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 50x20x6mm de dimensions exteriors 

amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està collat sobre el suport horitzontal regulable de l'encoder i a 

la vegada, permet el muntatge de l' encoder mitjançant la rosca de que disposa. La 

seva funció és suportar i posicionar l'encoder pel correcte alineament amb l'eix 

roscat 

5.2.14. Suport fix recolzament roda 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per GRUPO GODED S.A. i 

mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF S.L.. 
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Figura I6_36. Suport fix recolzament roda 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011[2], de 50x20x6mm de dimensions exteriors amb 

allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està collat sobre el suport horitzontal regulable de l'encoder i a 

la vegada, permet el muntatge de l' encoder mitjançant la rosca de que disposa. La 

seva funció és suportar i posicionar l'encoder pel correcte alineament amb l'eix 

roscat 

5.2.15. Suport regulable recolzament roda 

 Procés de fabricació i fabricant: Tall per làser, mecanització i foradat per INSDA 

CALAF S.L.. 

 

Figura I6_37. Suport regulable recolzament roda 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'una platina d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) 

segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 80x70x5mm de dimensions exteriors 

amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Està cargolat sobre la barra roscada, que permet el seu 

moviment longitudinal per l'ajust al diàmetre de la roda. Sobre l'altre allotjament es 

munta un passador pel guiatge del moviment descrit. Porta una femella hexagonal a 
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cada banda, cargolades també sobre l'eix roscat per fixar la seva posició un cop 

realitzada la regulació d'aquesta. La seva funció és suportar la component 

horitzontal del pes del vehicle durant l'aixecament de l'eix per evitar lliscaments 

longitudinals. s'ha realitzat un estudi de tensions i deformacions per aquest 

component. els resultats es troben a l'Annex I.  
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6. SUBSISTEMA DE POSICIONAMENT DELS 

SENSORS ÒPTICS 

En aquest capítol es numeren els elements del subsistema destinat al posicionament dels  

sensors òptics per a la mesura dels angles de direcció, tant estàticament com 

dinàmicament.. Es detallen les seves funcions, fabricant i característiques: 

6.1. Components dissenyats 

6.1.1. Suport adaptador diàmetres roda 

 Procés de fabricació i fabricant: Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per 

GRUPO GODED S.A. i mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF 

S.L.. 

 

Figura I7_1. Suport adaptador diàmetres roda 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 110x50x10mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan disposats verticalment, collats i posicionats sobre els 

suports de les plataformes mòbils davanteres, respectivament. El suport horitzontal 

dels sensors òptics es colla i posiciona sobre els allotjaments destinats al seu 

muntatge. La seva funció és fixar la posició requerida dels sensors a la zona 

pròxima al centre de la roda segons el diàmetre de la roda del vehicle assajat 

segons les dimensions especificades a la Taula 1 de la Memòria del projecte. 

D'aquesta manera, les possibles variacions d'angle que experimenti la roda són 

mínimes al zona més propera al seu centre i es compleix el rang de funcionament 

recomanat pel fabricant dels sensors. 
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6.1.2. Suport horitzontal sensors òptics 

 Procés de fabricació i fabricant: Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per 

GRUPO GODED S.A. i mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF 

S.L.. 

 

Figura I7_2. Suport horitzontal sensors òptics 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2],  de 30x20x10mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. 

 Funció i disposició: Estan disposats horitzontalment, collats i posicionats sobre els 

suports adaptadors diàmetres roda, respectivament. El suport horitzontal dels 

sensors òptics es colla i posiciona sobre els allotjaments destinats al seu muntatge 

segons  el diàmetre de la roda del vehicle assajat. La seva funció és fixar la posició 

en l'eix transversal dels sensors amb la finalitat de restringir el rang de 

funcionament d'aquest al rang recomanat pel fabricant. 

6.1.3. Suport posicionament sensors òptics 

 Procés de fabricació i fabricant: Procés de fabricació i fabricant: Tall per aigua per 

GRUPO GODED S.A. i mecanització per fresadora i foradat per INSDA CALAF 

S.L.. 

 

Figura I7_3 Suport dret posicionament sensors òptics 
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Figura I8_3 Suport esquerre posicionament sensors òptics 

 Descripció i quantitat: Es tracta de dues platines d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 

(T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [2], de 40x22x8mm de dimensions 

exteriors amb allotjaments per la unió i posicionament a altres elements. Disposen 

d'uns allotjament pels sensors que estan invertits simètricament entre ells. 

 Funció i disposició: Estan disposats verticalment, collats i posicionats sobre els 

suports horitzontals dels sensors òptics. Els sensors es munten sobre els 

allotjaments, els quals  disposen d'un topall per fixar la seva distància en l'eix y. els 

allotjaments estan dissenyats de tal forma que, segons les variacions angulars de la 

roda cada sensor treballa dins d'un rang de funcionament diferent però dins del 

rang definit pel fabricant. La simetria del sensor dret respecte el sensor esquerre 

permet la lectura de les mateixes posicions en cada roda. La funció d'aquest suport 

doncs, és precisar la posició dels sensors al màxim, evitant que la roda topi amb el 

suport durant el seu gir. 
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7. ELEMENTS DE POTÈNCIA 

En aquest capítol es numeren els elements de potència comercials del banc. Es detallen 

les seves funcions i al subsistema al que pertanyen. 

7.1. Font d'alimentació 

 Referència i fabricant: RD-125B MODEL 644-8060, proporcionada per RS Pro 

[23]. 

 

Figura I9_1. Font d'alimentació commutada 24VDC, 5VDC. RS Pro. 

 Descripció i quantitat: És una font d'alimentació commutada alimentada a 220VAC 

de la presa de corrent. Té una potència de 133,4W i dues sortides de voltatge de 

24VDC i 5VDC, respectivament. Serà necessària una font d'alimentació 

d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és proveir d'energia elèctrica a tots els 

components elèctrics i electrònics del banc al nivell de voltatge requerit per 

aquests. Està disposada dins d'una caixa protectora de plàstic  collada en el 

lateral dret del banc, sobre un escaire que formen dos perfils. 

7.2. Motor pas a pas amb encoder 

 Subsistema:  Accionament per a la mesura de la rigidesa de la suspensió. 

 Referència i fabricant: MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC, proporcionat per IGUS. 

S.L. [24] 
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Figura I9_2. Motor pas a pas Nema 23 amb encoder. IGUS S.L.. 

 Descripció i quantitat: És un motor pas a pas Nema 23 que porta incorporat un 

encoder rotatiu incremental. Proporciona un control precís de la posició i la velocitat, 

tal com requereix aquesta secció de mesura del comportament de la suspensió. El 

motor s'alimenta a 24V i presenta dues fases alimentades a 4,2A, que proporcionen 

200 passos per volta de 1,8º cada pas. Serà necessari un motor. 

 Funció i disposició: La seva funció principal és transmetre parell a l'eix roscat al qual 

es troba acoblat, i conseqüentment, produir el moviment desitjat sobre la suspensió 

del vehicle assajat. Esta collat al suport horitzontal del motor i centrat per aquest. Es 

troba ubicat sobre la portamatriu fixa i sota la portamatriu mòbil. Les connexions de 

5V i GND són destinades  a l'alimentació i les connexions A+, B+ i N+ són senyals 

digitals que proveeixen la informació. Les connexions A-, B- i N- estan destinades a 

evitar errors de senyal causats per interferències. No obstant, no estan connectades 

perquè segons les freqüències de treball de la màquina i la longitud de cablejat és 

poc provable que apareguin interferències. 

7.3. Motor pas a pas amb reductor 

 Subsistema:  Calibratge dels sensors òptics. 

 Referència i fabricant: 11HS12-0674D1-PG100, proporcionat per Stepper Online 

[25]. 
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Figura I9_3. Motor pas a pas Nema 11 amb reductor 1:100. Stepper Online. 

 Descripció i quantitat: És un motor pas a pas Nema 11 que porta incorporat un 

reductor de 1:100. Proporciona un control precís de la posició i la velocitat, tal com 

requereix el calibratge de sensors òptics de gran precisió. El motor s'alimenta a 24V 

i presenta dues fases alimentades a 0,67A, que proporcionen 20.000 passos per 

volta de 0,018º cada pas. Serà necessari un motor. 

 Funció i disposició: La seva funció és proporcionar increments angulars a la placa 

mòbil de calibratge dels sensors òptics a la qual es troba acoblada. Amb la reducció 

mecànica integrada s'aconsegueix bona precisió per al calibratge i un conjunt 

extens de punts per poder realitzar una corba de calibratge. És un subsistema 

auxiliar a la màquina, de manera que només es munta sobre els suports reguladors 

d'alçada dels sensors òptics en cas de necessitat de calibratge. 
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8. ELEMENTS ELECTRÒNICS 

En aquest capítol es numeren els elements electrònics comercials del banc. Es detallen 

les seves funcions i al subsistema al que pertanyen. 

8.1. Computador de placa reduïda 

 Referència i fabricant: Raspberry Pi Model B+, proporcionat per Rapsberry Pi 

Foundation [26] 

 

Figura I10_1. Raspberry Pi Model B+.. Raspberry Pi Foundation. 

 Descripció i quantitat: És tracta d'una plataforma de computació de cost reduït i 

molt flexible a nivell d'interfícies externes i software, donat que disposa d'un port 

d'entrades i sortides completament programable. També està proveït de 

implementacions de diversos protocols de comunicació que permet un camp molt 

extens d'aplicacions. A nivell de software, es poden executar diferents sistemes 

operatius donat que porta un microprocessador ARM. Internament, les connexions 

funcionen a 3,3V, encara que la placa és alimentada a 5V. Disposa d'un port 

HDMI i connexions USB, els quals permeten una interfície home - màquina 

còmoda. 

 Funció i disposició: La seva funció és controlar l'estat de la màquina i processar la 

senyal obtinguda pels diferents sensors i detectors. A més mostreja els resultats 

obtinguts del processament de dades en una pantalla. Està disposat dins d'una 

caixa protectora de plàstic collada en el lateral dret del banc, sobre un escaire que 

formen dos perfils.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.adafruit.com/raspberrypi&psig=AFQjCNGyRRnIfvWPyirU_j2rrrp2PmzRwg&ust=1459794860541713
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8.2. Convertidor 5V - 3V3 

 Referència i fabricant: LM3671 3.3V Buck Converter Breakout, proporcionada per 

Texas Instruments [27]. 

 

Figura I10_2. LM3671 3.3V Buck Converter Breakout. Texas Instruments.. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un convertidor de nivell de voltatge de 5V a 3,3V. 

Proveeix un corrent de sortida de 600mA. Serà necessari un convertidor. 

 Funció i disposició: La seva funció és convertir el voltatge de 5V provinent de la 

font d'alimentació a 3,3V, doncs els pins del computador funcionen internament a 

3,3V i és necessari alimentar els interruptors de límit i el polsador de seguretat a 

aquest voltatge per evitar sobrecàrregues. Està disposat dins d'una caixa 

protectora de plàstic collada en el lateral dret del banc, sobre un escaire que 

formen dos perfils. 

8.3. Controlador de motor Nema 23 

 Subsistema: Accionament per a la mesura de la rigidesa de la suspensió. 

 Referència i fabricant: ZM2H606 driver 23, proporcionada per MicroPAP Easy 

Motion S.C.P.[28]. 

 

Figura I10_3. Driver Stepper Nema 23. MicroPAP Esy Motion S.C.P... 
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 Descripció i quantitat: Es tracta d'un controlador de motors pas a pas Nema 23. És 

alimentat a 24V i proveeix d'un corrent de sortida a les bobines de 4A per mitjà de 

les connexions A+, A-, B+, B-. El driver és controlat pel computador mitjançant les 

connexions CP, DIR i EN.  

 Funció i disposició: La seva funció és controlar la velocitat i direcció d'avanç del 

motor mitjançant les ordres rebudes pel computador. Està disposat dins d'una 

caixa protectora de plàstic collada en el lateral dret del banc, sobre un escaire que 

formen dos perfils.  

8.4. Controlador de motor Nema 11 

 Subsistema: Calibratge dels sensors òptics. 

 Referència i fabricant: DQ420MA, proporcionada per Wantai Motor [29]. 

 

Figura I10_4. Driver Stepper Nema 11. Wantai 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un controlador de motors pas a pas Nema 17, 11 

i 9. És alimentat a 24V i proveeix d'un corrent de sortida a les bobines de 0,44 a 

2,8A per mitjà de les connexions A+, A-, B+, B-. El driver és controlat pel 

computador mitjançant les connexions CP, DIR i EN.  

 Funció i disposició: La seva funció és controlar la velocitat i direcció d'avanç del 

motor mitjançant les ordres rebudes pel computador. Està disposat dins d'una 

caixa protectora de plàstic collada en el lateral del sistema mecànic de calibratge 

dels sensors òptics. 

8.5. Convertidor analògic - digital 

 Referència i fabricant: ADC Pi Plus, proporcionada per Raspberry Pi Foundation 

[30]. 
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Figura I10_5. ADC Pi Plus. Raspberry Pi Foundation. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un convertidor de senyal analògica a senyal 

digital. És alimentat a 5V. Disposa de 8 pins d'entrada de senyal analògica i dues 

sortides SDA i SCL. En la configuració escollida i argumentada a l'annex X, el 

dispositiu presenta una precisió de 11 bits per convertir 240 mostres per segon. 

Serà necessari un convertidor. 

 Funció i disposició: La seva funció és convertir la senyal analògica provinent dels 

sensors de força i dels sensors òptics a senyal digital. La sortida SDA transmet la 

informació dels sensors digitalitzada i la sortida SCL és un rellotge o temporitzador 

de les senyals.  Està disposat dins d'una caixa protectora de plàstic collada en el 

lateral dret del banc, sobre un escaire que formen dos perfils. 

 

 

8.6. Convertidor bidireccional 5V-3,3V 

 Referència i fabricant: 4-channel I2C-safe Bi-directional Logic Level Converter - 

BSS138, proporcionat per Fairchild semiconductor [31]. 

 

Figura I10_6. Convertidor bidireccional 5Va 3,3V. Texas Instruments. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un convertidor de nivell de voltatge de 5V a 3,3V. 

S'ha d'alimentar als dos nivells de voltatge,HL i LL, és a dir, 5V i 3,3V. Disposa de 

4 canals d'entrada de senyal a 5V i 4 canals de sortida a 3,3V invertibles. Serà 

necessari un convertidor. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje_Kq40vXLAhXFyRQKHdXMDMoQjRwIBw&url=https://www.abelectronics.co.uk/p/56/ADC-Pi-Plus-Raspberry-Pi-Analogue-to-Digital-converter&psig=AFQjCNFPn0rblhth6-Gh_x6dPSYYsgKV7Q&ust=1459882010497537
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA1uPo3vXLAhVLbBoKHYUbCwsQjRwIBw&url=https://www.openhacks.com/page/productos/id/947/title/Logic-Level-Converter-Bi-Directional&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNFyw8EYuISdj40RXgAaMlruzzX3Rw&ust=1459885319302179
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 Funció i disposició: La seva funció és convertir la senyal dels pins PLS i DIR de 

l'encoder integrat del motor de 5V a 3,3V per no sobrecarregar el computador, que 

internament funciona a 3,3V.  Està disposat dins d'una caixa protectora de plàstic 

collada en el lateral dret del banc, sobre un escaire que formen dos perfils. 

8.7. Encoder rotatiu incremental 

 Referència i fabricant: EMS22D, proporcionat per BOURNS [32]. 

 

Figura I10_7. Encoder rotatiu incremental EMS22D. BOURNS. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un encoder rotatiu incremental que presenta una 

resolució de 512PPS, és a dir 0,7º per pas. És pot alimentar a 5VDC o a 3,3VDC. 

Disposa de dues sortides de senyal PLS i DIR, que donen informació dels passos 

realitzats i la direcció d'avanç de l'eix, respectivament. Serà necessari un 

dispositiu d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és obtenir informació precisa de la posició en 

que es troba la femella al llarg de l'eix roscat del subsistema de l'aixecament de 

l'eix, per conseqüentment, obtenir l'alçada del centre de gravetat del vehicle 

mitjançant operacions geomètriques. És col·lineal a l'eix roscat esmentat 

mitjançant un acoblament flexible. Està roscat sobre el suport vertical encoder, 

que fixa la seva posició. 

8.8. Sensors òptics 

 Referència i fabricant: CNY70, proporcionat per Vishay Intertechnology Inc.[33] . 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB0ZzM3_XLAhVGwBQKHWsyCFAQjRwIBw&url=http://www.digikey.com/catalog/en/partgroup/ems22d/31916&psig=AFQjCNFVNMnCHKWZJNHLs4DtB-rkgdS7Lg&ust=1459885538268275
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Figura I10_8. Sensors òptics CNY70. Vishay Intertechnology Inc.. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'uns dispositius analògics òptics de gran precisió 

per a distàncies curtes. Segons el fabricant és recomanable el seu ús fins a 5mm. 

Internament porten un diode com a emissor i un transductor fotosensible com a 

receptor. La longitud de ona emissora és de l'ordre de 950nm i el receptor porta 

un filtre de llum per captar únicament les longituds d'ona corresponent al rang 

d'ona de llum infraroja, 760nm a 15.000nm. El rang d'ona de llum visible es troba 

entre 400nm i 700nm, per tant, no és gairebé sensible a la llum exterior. Seran 

necessaris 6 dispositius d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és captar la distància a la que es troben 

diversos punts de la roda d'alumini del vehicle. Els sensors es munten sobre els 

tres allotjaments dels suports dels sensors, respectivament, que fixen la seva 

posició x i z. La senyal captada pels sensors és la posició y del punt de la roda. Es 

software s'encarrega de processar la informació per extreure els angles de 

direcció del vehicle. 

8.9. Sensors de força  

 Referència i fabricant: FlexiForce B201-M, proporcionat per Tekscan Inc [34] 

 

Figura I10_9. Sensors de força FlexiForce B201-M. Tekscan Inc.. 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'uns dispositius que porten integrada una 

membrana de circuit imprès flexible d'escàs espessor. Utilitzen una tecnologia 

basada en la variació de resistència elèctrica de l'àrea sensible. L'aplicació de 

força sobre l'àrea activa de detecció del sensor es tradueix en un canvi en la 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-vX_6fXLAhVMOxQKHaCGBf8QjRwIBw&url=http://www.trossenrobotics.com/store/p/6526-FlexiForce-Adapter.aspx&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNG0bRJ4OhOldZbH0hOWAtwP6F2hgg&ust=1459888318319536
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resistència elèctrica de l'element sensor en funció inversament proporcional a la 

força aplicada. Seran necessaris dos sensors d'aquestes característiques. El 

fabricant recomana el següent circuit adaptat als sensors: 

 

Figura I10_10. Circuit adaptat als sensors FlexiForce recomanat per Tekscan Inc. 

 Funció i disposició: La seva funció és captar la força de reacció de les rodes 

d'alumini sobre les plataformes mòbils davanteres i conseqüentment, de la 

suspensió del vehicle. Es munten entre l'allotjament destinat a aquests als suports 

de les plataformes davanteres mòbils i les mateixes plataformes davanteres 

mòbils. Els terminals surten per la ranura realitzada als suports esmentats per 

poder connectar-los al circuit electrònic adaptat sota els suports. 

8.10. Convertidor de voltatge 

 Referència i fabricant: ICL7660CPAZ, proporcionat per Intersil [35]. 

 

Figura I10_11. Convertidor de voltage  ICL7660CPAZ. Intersil 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un convertidor de tensió que pot aplicar-se com 

a convertidor de voltatge positiu a negatiu, multiplicador de voltatge i divisor de 

voltatge. Està alimentat a 5V utilitza una tecnologia CMOS. Seran necessaris dos 

convertidors. 

 Funció i disposició: La seva funció és convertir els +5VDC provinents de la font 

d'alimentació a -5VDC per el correcte funcionament dels sensors de força, 
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recomanats pel fabricant de FlexiForce, per alimentar els sensors.  

8.11. Amplificador de tensió 

 Referència i fabricant: MCP6001, proporcionat per Microchip technology Inc [36] 

 

Figura I10_12. MCP6001. Microchip 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un amplificador de tensió que és alimentat a 

5VDC. Seran necessaris dos elements d'aquestes característiques. 

 Funció i disposició: La seva funció és convertir els +5VDC provinents de la font 

d'alimentació a -5VDC per el correcte funcionament dels sensors de força, 

recomanats pel fabricant de FlexiForce, per alimentar els sensors.  

8.12. Interruptor de límit 

 Referència i fabricant: DB2CB1LD, proporcionat per CHERRY [37]. 

 

Figura I10_13. DB2CL1LD. CHERRY 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un interruptor NO/NC d'intensitat màxima 10A  i 

de tensió màxima 250V. Disposen d'una palanca en versió llarga de 42 mm de 

longitud per la seva activació, de manera que es puguin ser activats pel moviment 

d'un element mecànic extern. Presenta una vida de 10.000 cicles. 

 Funció i disposició: La seva funció és enviar la senyal del seu estat al computador 

per garantir la seguretat de funcionament del motor. Són finals de cursa inferior i 
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superior respectivament i estan disposats sobre els suport respectius. El final de 

cursa superior s'activa mitjançant els topalls superiors de les columnes i el finals 

de cursa inferior s'activa mitjançant els casquets topall inferiors . 

8.13. Bolet de seguretat 

 Referència i fabricant: IMP7Z462UL, proporcionat per Apem [38]. 

 

Figura I10_14. IMP7Z462UL. Apem 

 Descripció i quantitat: Es tracta d'un interruptor NC d'intensitat màxima 3A i de 

tensió màxima 28VDC .Disposa d'un polsador vermell de dimensions 13,5mm per 

a la seva activació. Presenta una vida de 25.000 cicles. 

 Funció i disposició: La seva funció és permetre a l'usuari el seu accionament en 

cas d'emergència. És a dir, és un element purament de seguretat. Està disposat 

en un lateral del banc, al costat de la caixa protectora que conté els elements 

electrònics.  
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