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1. DADES TÈCNIQUES 

NOM: Banc d'assaig per a la mesura de característiques de suspensió i direcció de vehicles 

escala 1:5  

 

Figura M.U.1. Banc d'assaig 

 

ESPAI TOTAL OCUPAT PER LA MÀQUINA: 

•  Planta: 1.330 x 1.000mm2 

•  Alçada:  1.520mm 

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 

•  Entrada línea: 230V AC, 50 Hz  

•  Wattatge: 133,4kW  

•  Intensitat de corrent màxima: 4,2A 
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2. RECAPITULACIÓ DE SIMBOLS 

Principals símbols que apareixen sobre la màquina. 

 

PROHIBIT 

Està prohibit reparar, engreixar, ajusta i netejar parts en moviment. 

PROHIBIT 

Està prohibit remoure las proteccions i els dispositius de seguretat. 

PERILL 

Atenció perill genèric. 

Exemple: Aixafament, cisallament i tall. 

PERILL 

Atenció perill elèctric. 

OBLIGACIÓ 

És forçós l'ús de calçat de seguretat. 

 

 



3. ADVERTÈNCIES 

Per utilitzar correctament el banc d'assaig, és necessari atenir-se a unes instruccions de 

seguretat fonamentals. 

Procediments generals de seguretat: 

•  Tractar d'operar tenint en compte constantment la seguretat de les persones. 

•  Estar en tot moment alerta durant l'assaig que es realitzi. 

 •  No subestimar els procediments i indicacions contingudes en aquest manual.  

•  Procurar tenir sempre a l'abast de la mà una còpia d'aquest manual, comprovar 

que no hi faltin pàgines i sigui fàcilment llegible en la seva totalitat. 

•  Mantenir net tant el banc com la zona al voltant d'aquest per afavorir les maniobres 

convenients per part de l'usuari.     

 

Expedients per prevenir accidents: 

•  Assabentar-se que totes les persones a prop de la màquina són conscients quan 

aquesta és engegada. 

•  Conèixer on es troben els comandaments de seguretat del banc.  

•  Mantenir la màquina en bones condicions operacionals. 

•  Mantenir una distància de seguretat a les parts mòbils de la màquina quan la 

senyal d'emergència es posi en funcionament. 

 

Expedientes per prevenir greus accidents: 

• Totes les reparacions s'han de realitzar després d'haver desconnectat l'alimentació 

elèctrica de la màquina. 

•  Desconnectar el quadre elèctric de la xarxa d'alimentació abans d'operar amb els 

circuit elèctric i electrònics. 
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•  L'armari elèctric ha de ser obert només per a procediments de manteniment i 

només per personal qualificat. 

•  Engegar la màquina només si totes les parts constitutives es troben en bones 

condicions operacionals. En aquest sentit, realitzar els procediments de manteniment 

i revisió amb regularitat i de la forma indicada en aquest manual, tractant d'esbrinar 

acuradament l'estat de desgast dels components mecànics sotmesos a esforços. 

•  Està totalment prohibit remoure els interruptors de seguretat o fer un by-pass a 

través del software. 

•  Està totalment prohibit remoure o modificar proteccions. 

• Està totalment prohibit modificar les parts mecàniques, elèctriques i electròniques. 

 

 

 



4. NORMES DE SEGURETAT PER L'USUARI 

•  L'usuari ha d'utilitzar roba còmode per a l'ús del banc i evitar portar polseres, collars 

o accessoris penjants, com també evitar portar sandàlies o esclops. 

•  Abans de començar qualsevol assaig, l'usuari ha de conèixer perfectament la 

posició i el funcionament de tots els comandaments i les característiques d'instal·lació. 

• La instal·lació no presenta perills per a l'usuari si és utilitzada segons les instruccions 

del manual i a condició que tots els dispositius de seguretat siguin totalment eficients. 

•  El reemplaçament no autoritzat de les parts de la instal·lació, l'ús d'accessoris i útils 

diferents dels indicats pel fabricant poden ser perillosos i ocasionar accidents  

eximeixen al fabricant de les responsabilitats civils i penals. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA MÀQUINA 

 

Figura M.U.2. Vista de perfil i planta del banc d'assaig 



(*) Sistema addicional de muntatge 

 

Figura M.U.3. Vista en planta del sistema auxiliar de muntatge 

El muntatge del sistema addicional s'efectua en ambdues plataformes, no obstant, la 

representació de M9 correspon a la plataforma esquerra. 

Taula M.U1. Definició dels subsistemes del banc 

  

GRUP MECÀNIC GRUP ELÈCTRIC DESCRIPCIÓ 

M1 E1, E2 
Sistema d'accionament motor i obtenció de la 
posició per mesurar la rigidesa de la suspensió del 
vehicle 

M2 E3 
Sistema d'obtenció de la força de reacció de les 
rodes sobre les plataformes 

M3   
Sistema de centratge transversal del vehicle 
respecte el banc d'assaig 

M4   Sistema de fixament vertical del xassís del vehicle 

M5   
Sistema d'accionament manual de l'assaig 
d'aixecament d'un eix del vehicle 

M6   
Sistema anti - desalineament lateral de l'assaig 
d'aixecament d'un eix del vehicle 

M7 E4 
Sistema d'obtenció de la posició per a la mesura de 
l'alçada del centre de gravetat del vehicle 

M8 E5 
Sistema d'obtenció dels angles de convergència i de 
caiguda de les rodes directrius del vehicle 

M9   
Sistema de recolzament horitzontal de les rodes de 
l'assaig d'aixecament d'un eix del vehicle 
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5.1. Sistema d'accionament motor i obtenció de la posició per 

mesurar la rigidesa de la suspensió del vehicle 

 

Figura M.U.4. Punt mort inferior subsistema accionament R.S. 

 

Figura M.U.5. Punt mort superior subsistema accionament R.S. 

 



El motor transmet parell a l'eix roscat, el qual mitjançant la unió de la femella, fa moure 

verticalment el conjunt mòbil. El conjunt mòbil està format pels següents elements 

principals: 

 Plataforma mòbil del portamatrius 

 Femella 

 Casquets antifricció amb valona i les brides que l'uneixen a la plataforma mòbil del 

portamatrius. 

 Eix estructural 

 Abraçadora central 

 Abraçadores 

 Adaptador de les abraçadores 

 Perfils separadors 

 Suports de les plataformes mòbils 

 Plataformes mòbils 

El motor es troba unit i centrat pel suport horitzontal, ubicat en la zona superior al motor, i 

pel suport vertical, ubicat en la zona posterior al motor, com es mostra a la Figura M.U.6. 

La base del suport vertical posiciona aquest sobre la plataforma fixa del portamatrius, per 

garantir el centratge del motor respecte al guiatge de les columnes. Es troba lleugerament 

elevat de la plataforma fixa del portamatrius per evitar malmetre la base del motor amb 

les vibracions que és donen pel seu funcionament i proveir de més ventilació. 

   

Figura M.U.6. Fixació i posicionament del motor 
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El guiatge del conjunt mòbil es realitza gràcies a columnes. El punt mort inferior del conjunt 

mòbil es troba quan els casquets antifricció amb valona prenen contacte amb els casquets 

inferiors llisos. En aquesta configuració les plataformes mòbils de les rodes també es 

recolzen sobre les guies mecanitzades de la plataforma fixa i l'interruptor de límit inferior es 

troba en posició activada. La suspensió del vehicle es troba en situació de repòs.  

El punt mort superior del sistema es dóna quan la matriu del conjunt mòbil fa contacte amb 

els topalls superiors, en forma de disc sobre les columnes. En aquesta configuració, 

l'interruptor de límit superior es troba en posició activada. La cursa màxima del conjunt mòbil 

són 75mm, no obstant, segons el vehicle assajat, l'usuari ha de considerar limitar la cursa a 

un valor inferior per no malmetre els components de la suspensió del vehicle. 

Per decidir parar l'assaig ascendent per a la mesura de la rigidesa de la suspensió, l'usuari 

és proveït de la gràfica força - distància que mostra el comportament de la suspensió i és 

representada al software integrat del banc. A més, és convenient comprovar manual i 

prèviament a la realització de l'assaig el valor aproximat de la cursa màxima de la suspensió 

del vehicle. Aquests valors poden superar l'alçada del xassís del vehicle al sòl, no obstant, la 

cursa compresa entre la posició del xassís al nivell del sòl i el valor màxim real de la cursa 

perd interès pel motiu de que no és una configuració que es doni quan el vehicle està 

circulant en pista. Així doncs, es recomana assajar el vehicle fins que la cursa de suspensió 

assoleixi el valor de la distància del xassís al sòl. 

El motor és controlat mitjançant el software integrat, el qual permet a l'usuari seleccionar la 

velocitat de l'assaig i el punt mort superior relatiu al vehicle que s'ha comentat en el paràgraf 

anterior, entre d'altres opcions. No s'ha pogut dissenyar interfície gràfica pel control del 

motor en aquest projecte. 

El motor porta integrat un encoder rotatiu incremental que recull informació de la posició en 

que es troba el sistema. Mitjançant aquesta senyal es pot conèixer la posició de la suspensió 

del vehicle. En el disseny del sistema mecànic, s'ha posat èmfasi en evitar lliscaments en els 

components d'unió que transmeten el moviment, per poder considerar que la posició del 

motor equival a la posició de la suspensió del vehicle. 

La posició dels suports de les plataformes respecte l'eix roscat es por regular mitjançant les 

abraçadores, per adaptar-se a les diferents amplades dels vehicles. Per assolir una posició 

centrada respecte al sistema d'accionament motor, s'ha de fer ús del sistema de centratge. 

L'abraçadora està centrada respecte l'eix gràcies a un augment de diàmetre del mateix 

eix a la banda central dreta que fa de topall en el muntatge. Per l'altra banda, està 

subjectada per un coixinet separador i un anell elàstic.  



Les rodes del vehicle, seran recolzades sobre les plataformes davanteres mòbils 

pertanyents al conjunt mòbil. La plataforma fixa està unida a l'estructura del banc i marca 

la referència terra en la mesura de la distància recorreguda per la cursa de la suspensió. 

5.2. Sistema d'obtenció de la força de reacció de les rodes 

sobre les plataformes 

 

Figura M.U.7. Sistema d'obtenció de la força de reacció a les rodes 

La obtenció de la força que efectua la suspensió al llarg del recorregut de la seva cursa 

s'aconsegueix mitjançant els sensors de força FlexiForce. Els sensors es munten entre el 

suport de la plataforma mòbil i la plataforma mòbil tal i com es representa a la figura. La 

zona de detecció de la força del sensor ha de ser col·locada sobre l'allotjament sortint 

cilíndric del suport de la plataforma mòbil, de manera que la força exercida per les rodes 

incideixi únicament sobre la superfície de la zona de detecció del sensor. 

Per a la connexió electrònica del sensor amb el circuit integrat que adapta la senyal, s'ha 

proveït una ranura al suport de la plataforma mòbil, per on el sensor efectua un plec a 90º i 

es pot accedir als terminals d'aquest per la part inferior del suport. 
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El pes del conjunt plataforma mòbil i adhesiu lliscant s'han de considerar per a la tarada 

durant els assajos per a la mesura de la rigidesa de la suspensió i l'alçada del centre de 

gravetat. La tarada es realitza mitjançant el software integrat i seguint el procediment 

especificat en el capítol 10. Procediment de mesura. 

5.3. Sistema de centratge transversal del vehicle respecte el 

banc d'assaig 

 

Figura M.U.8. Sistema de centratge 



La funció del sistema de centratge és assolir l'alineament longitudinal del vehicle amb l'eix de 

simetria longitudinal del banc, amb la finalitat de garantir que la força motora aplicada sobre 

les rodes esdevingui equitativa i aplicada sobre la vertical que passa pel punt de contacte 

entre roda i plataforma. 

El sistema és accionat manualment per mitjà de la manovella. L'eix presenta rosca a dretes 

per la banda de la manovella i rosca a esquerres per l'altra meitat. Aquesta característica 

permet moure dos conjunts empenyedors equidistantment. Durant l'accionament de la 

manovella, els adaptadors units als travessers porta - femelles han de tenir els cargols 

collats però amb joc suficient per permetre el moviment dels travessers al llarg de l'eix 

roscat. Un cop assolida la posició desitjada, els cargols s'han de collar fins al seu fixament. 

El sistema de centratge es disposa transversalment al banc d'assaig. L'usuari ha de regular 

la posició longitudinal del sistema al llarg dels perfils extruïts d'alumini longitudinals del banc 

mitjançant la collada dels cargols de les bases amb una clau tipus allen. 

L'alçada dels empenyedors també és regulable per adaptar-se a les diverses gammes de 

vehicle. La regulació es realitza mitjançant les abraçadores guiades per les columnes. Les 

columnes llargues unides a les bases respectivament permeten regular l'alçada de tot el 

sistema per evitar el contacte amb la part superior del vehicle. Les columnes curtes unides 

als conjunts mòbils equidistantment permeten la regulació de l'alçada dels empenyedors per 

assolir el contacte amb els elements del banc o vehicle per on es desitja realitzar el 

centratge. 

Aquest sistema realitza dues funcions. Per l'assaig destinat a la mesura de la rigidesa de la 

suspensió, el sistema realitza la funció de centratge dels suports de les plataformes mòbils i 

centratge del vehicle en tres punts diferents d'aquest : rodes davanteres, rodes posteriors i 

un punt intermedi al llarg de la longitud del xassís del vehicle. 

Per l'assaig de l'aixecament d'un eix del vehicle, a més, realitza la funció de topall lateral de 

les rodes recolzades sobre les plataformes davanteres durant la realització de l'assaig per 

evitar desalineaments laterals en l'elevació del vehicle. 

5.4. Sistema de fixament vertical del xassís del vehicle 

La funció del sistema de fixament és impedir el moviment vertical del xassís del vehicle 

durant l'assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió, permetent només el moviment 

vertical de les masses no suspeses a través de les plataformes mòbils accionades pel 

motor. 
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Figura M.U.9. Sistema d'obtenció de la força de reacció a les rodes 

El subsistema de fixament és disposat transversalment respecte la màquina. És totalment 

regulable per la seva adaptació a les diferents gammes de vehicle a assajar. L'usuari ha de 

regular la posició dels diferents elements d'aquest sistema mitjançant la collada del cargols 

amb una clau tipus allen sobre les femelles T que guien el conjunt al llarg dels perfils extruïts 

d'alumini. 

Per a la regulació de la posició longitudinal s'utilitzen els adaptadors laterals collats als perfils 

longitudinals del banc. Depenent del tipus de vehicle a fixar, permet escollir la zona del 

xassís més accessible i robusta pel fixament. 

Per a la regulació de la posició transversal dels conjunts dels eixos roscats i travessers porta 

- femelles, s'utilitzen els adaptadors collats sobre l'eix transversal del sistema de fixament, 



així com també els kits d'unió automàtica que uneixen els perfils verticals amb el perfil 

transversal. 

Per a la regulació de la posició vertical dels conjunts acoblats als travessers porta - femelles, 

que realitzen la funció de pinçament del xassís vehicle, s'utilitzen les manovelles. Els 

conjunts reguladors d'alçada són independents entre sí, per tant, s'ha de procurar regular 

l'alçada de la manera més simètrica possible, doncs en cas contrari, poden aparèixer 

desalineaments angulars en la horitzontalitat del vehicle que produiran danys en la 

suspensió i la obtenció d'una mesura distorsionada. 

Els adaptadors guia travesser uneixen el perfil guia vertical amb el travesser porta - 

femelles i el conjunt fixador. La regulació de l'alçada vertical es realitza mitjançant 

l'accionament de la manovella ubicada a la zona inferior del subsistema i unida per un 

passador a l'extrem mecanitzat de l'eix roscat.  

El disseny del conjunt fixador del subsistema es basa en el funcionament d'una morsa 

mecànica molt simplificada i de dimensions reduïdes. El conjunt fixador, com es pot 

observar a la Figura M.U.5, consta de l'adaptador guia pinçament, el qual està unit a 

l'adaptador guia travesser, i als dits superior i inferior. El dit superior està collat sobre 

l'adaptador guia pinçament i el dit inferior està cargolat a la barra roscada i posicionat 

sobre el rebaix de l'adaptador guia esmentat. Per mitjà de l'accionament de la femella de 

papallona, el dit inferior es mou verticalment guiat per rebaix de l'adaptador guia destinat 

a aquesta funció. Aquest mecanisme permet adaptar-se als diferents gruixos que presenti 

el xassís del vehicle i exercir pressió sobre aquest per garantir el no - moviment. Per a la 

regulació de l'amplitud dels dits que formen la pinça, que exerciran pressió superficial 

sobre el xassís del vehicle, s'utilitzen les femelles de papallona acoblades a les barres 

roscades. 

IMPORTANT: El disseny dels dits pel pinçament del xassís és solament aplicable a l'assaig 

de la gamma de vehicles F1 Competition. Per assajar un altre tipus de vehicle s'haurà de 

realitzar un disseny específic d'elements que s'adaptin a la geometria del xassís del vehicle 

en qüestió. Aquests elements seran perfectament acoblables sobre els adaptadors guia dels 

dits de la pinça existents.  



Pág. 18  Memoria 

5.5. Sistema d'accionament manual de l'assaig d'aixecament 

d'un eix del vehicle 

 

Figura M.U.10. Punt mort inferior sistema A.E. 

 

Figura M.U.11. Punt mort superior sistema A.E. 



Els dos suports verticals inferiors units a la bancada i centrats respecte a aquesta, estan 

collats al perfil longitudinal. El perfil longitudinal guia el conjunt format pel travesser porta - 

femelles amb la femella trapezoïdal, una abraçadora que articula els braços inferiors, un eix - 

articulació i un conjunts d'adaptadors per unir aquests elements, al llarg de l'eix roscat 

trapezoïdal, per mitjà de femelles tipus V. 

 

Figura M.U.12. Conjunt articulació mòbil inferior 

L'accionament es realitza mitjançant la manovella, que permet el moviment del travesser 

porta - femelles guiat al llarg del perfil longitudinal i està unit, mitjançant una abraçadora, als 

braços inferiors. El moviment lineal del travesser provoca un moviment angular als braços 

inferiors, que a la vegada, inclina el braç superior unit a ells per l'extrem posterior. Els 

suports de les plataformes posteriors i les plataformes posteriors, solidaris al braç superior, 

eleven l'eix del vehicle del qual les rodes es recolzen sobre aquestes plataformes. 

Les rodes de l'eix del vehicle no elevat es recolzen sobre les plataformes davanteres, on el 

sistema d'obtenció de la força de reacció de les rodes registra la senyal rebuda de la variació 

d'aquesta força segons l'angle d'inclinació del vehicle. 

Durant l'assaig, l'adaptador unit als travessers porta - femelles ha de tenir els cargols collats 

però amb joc suficient per permetre el moviment lineal al llarg de l'eix roscat. 

L'accionament de la manovella per part de l'usuari s'ha de realitzar en una posició còmode i 

assegut sobre una cadira, doncs és un assaig de llarga durada i en el disseny de la màquina 

s'ha considerat una alçada de la posició de la manovella adequada per a aquest ús. 

El punt mort inferior del mecanisme es dóna quan el vehicle es troba en posició horitzontal i, 

per tant, quan el braç davanter es recolza sobre l'allotjament horitzontal de la plataforma fixa. 

És convenient verificar la horitzontalitat del vehicle abans de començar l'assaig. Si el banc 

es troba sobre un sòl inclinat, es pot regular la inclinació augmentant o disminuint les voltes 

roscades de les rodes de la base del banc unides als perfils verticals o pilars. El braç 

superior està unit a l'articulació fixa per un extrem i centrat respecte aquesta per mitjà de 
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coixinets separadors. L'articulació fixa marca el centre de coordenades per la caracterització 

matemàtica del sistema de braços articulats. 

 

Figura M.U.13. Conjunt articulació fixa 

El punt mort superior es dóna quan el vehicle assoleix un angle d'inclinació de 39º. El 

software integrat avisa a l'usuari quan el mecanisme es troba en aquesta configuració. En 

aquesta configuració els braços inferiors es troben en posició vertical. En aquest moment 

comença l'assaig de descens de l'eix del vehicle.  

El passos a seguir per a la realització d'aquest assaig es troben al capítol 10. Procediment 

de mesura. 

5.6. Sistema anti - desalineament transversal de l'assaig 

d'aixecament del vehicle 

La funció d'aquest sistema és evitar desalineaments laterals de les rodes pertanyents a l'eix 

elevat durant la inclinació del vehicle a l'assaig d'aixecament de l'eix, en el qual el vehicle 

passa per posicions d'inestabilitat. 

Per evitar desalineaments laterals a les rodes de l'eix no elevat es fa ús del sistema de 

centratge, com s'ha comentat anteriorment, per la impossibilitat d'implementar aquest tipus 

de mecanisme sobre les plataformes davanteres. 

 



 

Figura M.U.14. Sistema anti - desalineament lateral 

Cada plataforma posterior disposa de dos topalls, un per a cada entrem, disposats 

longitudinalment. Cada topall esta units a dos suports que el permeten moure's 

transversalment al llarg dels perfils guia collats als extrems posterior i davanter de les 

plataformes posteriors.  

Quan el vehicle està muntat sobre les plataformes i centrat respecte el banc, es regulen els 

topalls laterals descrits i es collen els cargols amb una clau tipus allen per fixar la posició. 

Els topalls laterals s'ajusten a les diferents amplades de vehicle i de roda de la gamma de 

vehicles especificat a la Taula 1 de la Memòria del projecte. La seva posició es fixa 

mitjançant la collada dels cargols sobre les femelles guia tipus V muntades sobre els perfils. 

Quan el vehicle està muntat sobre les plataformes i centrat respecte el banc, es regulen els 

topalls laterals descrits i es collen els cargols amb una clau tipus allen per fixar la posició 

Els embellidors de perfil impedeixen que els suports perdin el contacte amb el perfil guia, és 

a dir, fan funció de topall per a les femelles unides als suports. 
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5.7. Sistema d'obtenció de la posició per a la mesura de 

l'alçada del centre de gravetat del vehicle 

 

Figura M.U.15. Sistema d'obtenció de la posició del conjunt mòbil A.E. 

Es tracta d'un encoder rotatiu incremental acoblat a l'extrem davanter de l'eix roscat de 

l'assaig d'aixecament de l'eix mitjançant un acoblament flexible antibacklash. L'encoder 

registra la posició en que es troba el conjunt mòbil guiat pel perfil extruït i, mitjançant 

relacions trigonomètriques de la geometria del mecanisme de braços articulats, s'obté l'angle 

d'inclinació del vehicle. 

La senyal obtinguda per l'encoder és tractada pel microprocessador, el qual, mitjançant el 

software integrat, mostra una taula i una gràfica de les mesures presses de força de reacció 

sobre les plataformes davanteres i l'angle d'inclinació del vehicle. Es calcula la distribució 

normal de tots els valors obtinguts en 3 assajos consecutius tant ascendents com 

descendents i finalment mostra com a resultat de l'alçada del centre de gravetat la mitjana 

dels valors i la seva desviació tipus. 

Els suports pel posicionament de l'encoder són regulables en els 3 eixos de coordenades 

que permeten l'alineament del conjunt encoder - acoblament - eix roscat durant el muntatge i 

eviten la ruptura o fatiga prematura per un mal alineament degut a la fabricació d'un suport 

fix.  

  



5.8. Sistema d'obtenció dels angles de convergència i de 

caiguda de les rodes directrius del vehicle 

 

Figura M.U.16. Sistema d'obtenció de l'angle d'inclinació de les rodes 

 

Figura M.U.17. Representació del sistema d'obtenció de l'angle d'inclinació de les rodes per a la roda esquerra 
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La determinació dels angles es realitza per mitjà de l'obtenció de 3 punts de cada roda i, 

posteriorment, el software ha de realitzar els càlculs pertinents per obtenir els angles. 

Es tracta d'un suport vertical muntat i posicionat sobre un extrem del suport de les 

plataformes mòbil davanteres, que s'adapta als diferents diàmetres de les rodes 

mesurades. L'usuari ha muntar els suport per l'allotjament dels sensors a l'alçada 

corresponents per a la roda del seu vehicle. 

El suport horitzontal dels sensors té la funció d'atorgar la distància transversal suficient 

entre els sensors i la roda per fixar un rang de distàncies de funcionament convenient per 

als dispositius, comprès entre 0,5 i 4,5mm aproximadament i depenent del sensor. El 

suport esmentat es munta i es posiciona sobre els allotjaments de què disposa el suport 

vertical per adaptar-se als radis de la roda, com s'ha comentat. Presenta una amplada tal 

que evita el contacte amb la roda en qualsevol posició angular que prengui aquesta per la 

combinació dels valors màxims d'angles de convergència i caiguda. 

Els suport destinat a l'allotjament dels sensors òptics presenta la mateixa amplada que el 

suport horitzontal, pel mateix motiu que aquest, i està collat sobre ell. Els allotjaments 

dels sensors són forats de forma quadrada i passants de les dimensions dels sensors i 

amb toleràncies estretes pel seu correcte posicionament. El allotjaments també estan 

dotats d'un topall a la part davantera dels forats, per acabar de fixar la posició transversal 

dels sensors. 

Per a la roda dreta, els allotjaments per als sensors òptics estan disposats en simetria 

respecte al pla longitudinal del banc, amb la finalitat de captar les variacions d'angle dels 

mateixos punts d'ambdues rodes. 

Per afavorir el lliscament de les rodes sobre les plataformes mòbils i, per tant, reduir les 

restriccions en la variació dels angles de convergència i de caiguda, s'ha de realitzar el 

muntatge de les rodes d'alumini de mateix diàmetre, que ofereixen un fregament menor a les 

de cautxú proporcionades pel fabricant del vehicle. A més, l'adhesiu lliscant sobre les 

plataformes mòbils aporta una reducció addicional del coeficient de fregament. 

IMPORTANT: Per l'obtenció dels angles de convergència i caiguda de les rodes directrius 

és necessari el muntatge de rodes d'alumini sobre el vehicle perquè els sensors són més 

sensibles als materials reflexius i a més la superfície de la roda és totalment plana.   És 

necessari un procés de calibratge dels sensors òptics cada vegada que es muntin sobre els 

suports de les plataformes per realitzar l'assaig. El procés de calibratge no s'ha pogut 

presentar en aquest projecte. 

  



5.9. Sistema de recolzament horitzontal de les rodes de 

l'assaig d'aixecament d'un eix del vehicle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura M.U.18. Sistema anti - lliscament longitudinal del vehicle 

 

Figura M.U.19. Vista de perfil del sistema anti - lliscament longitudinal del vehicle per a la roda dreta 
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Durant l'assaig de l'aixecament d'un eix del vehicle, en les diverses configuracions i més 

especialment quan el vehicle assoleix una inclinació considerable, la component horitzontal 

del pes del vehicle pot arribar a superar la força de fregament de les rodes davanteres sobre 

les plataformes i , conseqüentment, produir un lliscament del vehicle que impossibilita la 

presa de mesures i la realització de l'assaig. 

Si el fregament de les rodes de cautxú sobre l'adhesiu lliscant de les plataformes davanteres 

mòbils no és suficient per evitar el lliscament del vehicle, l'adhesiu lliscant es pot remoure de 

les plataformes i adherir una altra porció del rotllo per la realització d'altres assajos que així 

ho requereixin. 

Tanmateix, s'ha proveït al banc un sistema de recolzament horitzontal de les rodes que es 

troben sobre les plataformes davanteres per evitar lliscaments longitudinals i evitar la 

despesa d'adhesiu innecessari. 

Tal com mostra la Figura M.U.18, el mecanisme és regulable per a la seva adaptació a les 

dimensions de les rodes dels vehicles de cada gamma. El suport vertical regulable té una 

alçada que abasta el recolzament estable de diverses dimensions de les rodes dels vehicles 

especificats a la Taula 1 de la Memòria del projecte. La regulació d'aquest suport per 

l'adaptació als diferents diàmetres de roda es realitza mitjançant la barra roscada i la femella 

amb tap. 

El passador serveix de guia per garantir la verticalitat del suport regulable. 

El disseny i distribució espaial del mecanisme sobre el suport de la plataforma mòbil té en 

compte la trajectòria que realitza el morro del F1 durant l'elevació del vehicle i evita el 

contacte amb aquest.  

  



6. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT 

6.1. Assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió 

Les condicions de funcionament per a la correcta realització de l'assaig per a la mesura de la 

rigidesa de la suspensió són els següents: 

 Velocitat del motor: 18rpm 

 Parell del motor (Monster Truck): 1,164Nm 

 Velocitat lineal de sortida: 1,2mm/s 

 Força vertical nominal (Monster Truck): 220N 

 Cursa màxima (Monster Truck): 70mm/tram 

 Temps de mostreig: 16,7ms 

 Temps de cicle complet (70mm/tram): 2 minuts 

6.2. Assaig per a la mesura de l'alçada del centre de gravetat 

Les condicions de funcionament per a la correcta realització de l'assaig per a la mesura de 

l'alçada del centre de gravetat són els següents: 

 Velocitat d'accionament manual: 30rpm 

 Voltes pes pas: 3voltes/pas 

 Temps d'espera pes pas: 30s/pas 

 Nombre de passos en un cicle complet: 97 passos 

 nombre de voltes en un cicle complet: 290 voltes 

 Parell inicial (Monster Truck): 3,136Nm 

 Angle màxim d'inclinació del vehicle: 39º 

 Temps de mostreig: 267ms 
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 Temps de cicle: 58min 

 Nombre de cicles: 2 

6.3. Assaig dinàmic per a la mesura dels angles de 

convergència i caiguda 

Les condicions de funcionament per a la correcta realització de l'assaig per a la mesura dels 

angles de convergència i caiguda de les rodes directrius del vehicle són els següents: 

 Velocitat del motor: 24rpm 

 Parell del motor (Monster Truck): 1,164Nm 

 Velocitat lineal de sortida: 1,6mm/s 

 Força vertical nominal (Monster Truck): 220N 

 Cursa màxima (Monster Truck): 70mm/tram 

 Temps de mostreig: 4,16ms 

 Temps de cicle complet (70mm/tram): 1,5min 

6.4. Assaig estàtic dels angles de direcció 

 Angles d'inclinació de la roda: 5º, 15º i 20º 

 Temps de mostreig: 267ms 

 Temps de cicle complet (2 rodes): 5s (*) 

(*) No s'ha tingut en compte el temps de gir de les rodes. 

 

 

 

 



7. INTERFÍCIE GRÀFICA 

Només s'ha pogut presentar la interfície gràfica destinada al calibratge dels sensors de 

força. 

 

Figura M.U.20.. Interfície gràfica per al calibratge dels sensors òptics. Obtenció de mesures 

La interfície d'usuari pel calibratge dels sensors de força compta amb dos quadres de text 

a la columna CURRENT WEIGHT APPLIED on l'usuari ha d'escriure el pes aplicat relatiu 

al patró en la iteració que correspongui, per ambdós sensors de força. 

Els quadres de text inhabilitats de la columna LOAD CELLS STATUS VOLTAGE, 

mostregen els valors de tensió instantanis per al pes aplicat. L'usuari ha d'esperar uns 

segons per que el valor s'estabilitzi per prémer el botó SAVE, corresponent a cada 

sensors de força. 

Un cop finalitzat el procés de calibratge esmentat l'usuari ha de prémer el botó FINISHED 

que obre la següent finestra del software. 
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Figura M.U.21.. Interfície gràfica per al calibratge dels sensors òptics. Obtenció de resultats 

En aquesta finestra l'usuari pot visualitzar els valors guardats del procés de calibratge. 

Està dotada d'una barra vertical d'opcions ubicada a la dreta de la finestra. La funció dels 

diferents botons d'aquesta barra són: 

 SET: guarda els valors obtinguts del procés de calibratge en un arxiu de text. 

 REMOVE: elimina els valor seleccionats de la taula de valors. 

 CLEAR ALL: elimina tots els valors de la taula un cop finalitzat el calibratge o bé per 

realitzar un nou calibratge. 

 CONVERSION FACTOR: Realitza la recta regressió dels valors obtinguts i mostreja al 

costat de la taula el valor del pendent de la recta que equival al factor de conversió 

per a cada sensor de força. 

 



8. PROCEDIMENT DE MESURA 

8.1. Assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió 

Els passos a seguir per l'usuari per a la correcta realització de l'assaig són els següents: 

1. Comprovar que tots aparells estan desconnectats 

2. Verificar la horitzontalitat de l'estructura global del banc respecte el sòl. 

3. Regular l'alçada dels pilars estructurals mitjançant el roscat de les rodes en cas de no 

assolir la horitzontalitat adequada en el pas 2. 

4. Verificar la horitzontalitat de les plataformes posteriors respecte les plataformes 

davanteres. 

5. Regular la inclinació del braç superior mitjançant l'accionament de la manovella 

destinada a l'aixecament de l'eix en cas de no assolir la horitzontalitat adequada en el pas 

anterior. 

6. Afluixar lleugerament les abraçadores regulables de l'eix estructural per permetre el 

seu ajust a l'amplada del vehicle que es vol assajar. 

7. Desmuntar les rodes de cautxú que porta el vehicle de sèrie del l'eix que es desitja 

assajar. 

8. Muntar les rodes d'alumini sobre aquest eix. 

9. Fer ús del subsistema de centratge per centrar les plataformes davanteres respecte el 

banc. Estrènyer les abraçadores regulables de l'eix estructural per fixar la seva posició. 

10. Posicionar cuidadosament el vehicle sobre les plataformes respectives de manera 

que les rodes davanteres del vehicle siguin suportades per les plataformes davanteres 

del banc. 

11. Fer ús del subsistema de centratge per a la mesura de la rigidesa de la suspensió per 

centrar i alinear les rodes posteriors respecte les rodes davanteres del vehicle. 

12. Repetir els passos 12, 13 i 14 en cas de no assolir l'alineament adequat al pas 14. 

13. Posicionar el subsistema de centratge a la part posterior del banc per que no 

interfereixi amb altres elements durant l'assaig. 
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14. Fer ús de subsistema de fixament per fixar el xassís del vehicle en un punt de fàcil 

maniobra entre els eixos del vehicle. 

15. Comprovar que l'endoll està connectat a la corrent. 

16. Prémer el botó d'engegada/desconnexió que permet el pas de corrent als sistemes 

electrònics i informàtics del banc d'assaig. 

17. Comprovar l'estat de la màquina segons la casella activada de la barra horitzontal 

inferior de la interfície gràfica. 

18. Armar la màquina fent clic sobre el botó Armed (Posta a punt). 

19. Considerar si és necessari un procés de calibratge. 

20. Triar la opció de mesura de la rigidesa de la suspensió en el menú principal del 

software. 

21. Seleccionar de entre les opcions la categoria de vehicle que es desitja assajar. 

22. Fer clic en el botó Initial Weight per obtenir els valors Wo1 i Wo2. 

23. Fer clic en el botó Tare per obtenir el valor 0. 

24. Prémer el botó Initialize per començar l'assaig. 

25. Prémer el bolet de seguretat si es considera adequat finalitzar l'assaig per seguretat. 

26. Un cop s'arriba al punt mort superior de la cursa de suspensió del vehicle, el motor es 

desconnecta automàticament. 

27. Prémer el botó Initialize per començar el descens.  

28. Un cop s'arriba al topall mecànic inferior, el motor es desconnecta automàticament. 

29. Fer clic en el botó Results per obtenir els gràfics i resultats numèrics definitius.  

30. Guardar els resultats al PC si es desitja mitjançant la opció Save datafile. 

31. Fer clic en el botó Finish Test. 

32. Retirar el vehicle de banc. 

33. Extreure les rodes d'alumini del vehicle. 



34. Muntar les rodes de cautxú que portava el vehicle de sèrie. 

35. Repetir l'assaig a partir de pas 11 per a l'altre eix del vehicle. 

36. Desconnectar els sistemes informàtics i electrònics prement el botó 

d'engegada/desconnexió. 

37. Desconnectar l'endoll de la corrent per seguretat. 

8.2. Assaig per a la mesura de l'alçada del centre de gravetat 

Els passos a seguir per l'usuari per a la correcta realització de l'assaig són els següents: 

1. Comprovar que tots aparells estan desconnectats 

2. Verificar la horitzontalitat de l'estructura global del banc respecte el sòl. 

3. Regular l'alçada dels pilars estructurals mitjançant el roscat de les rodes en cas de no 

assolir la horitzontalitat adequada en el pas 2. 

4. Desmuntar els suports dels sensors òptics dels suports de les plataformes davanteres. 

5. Muntar el sistema auxiliar anti - lliscament longitudinal sobre els suports de les 

plataformes davanteres, respectivament. 

6. Verificar la horitzontalitat de les plataformes posteriors respecte les plataformes 

davanteres mitjançant un inclinòmetre. 

7. Regular la inclinació del braç superior mitjançant l'accionament de la manovella en cas 

de no assolir la horitzontalitat adequada en el pas 6. 

8. Afluixar lleugerament les abraçadores regulables de l'eix estructural de la secció de 

mesura de la rigidesa de la suspensió per permetre el seu ajust a l'amplada del vehicle 

que es vol assajar. 

9. Fer ús del subsistema de centratge per a la mesura de la rigidesa de la suspensió per 

centrar les plataformes davanteres respecte el banc. 

10. Estrènyer les abraçadores regulables de l'eix estructural per fixar la seva posició. 

11. Mesurar la distància entre eixos del vehicle per ambdós costats amb un metre i 

apuntar els resultats. 
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12. Mesurar els diàmetres de les rodes del vehicle amb un peu de rei de rang superior al 

diàmetre d'aquestes i apuntar els resultats. S'ha de prendre una mesura del diàmetre 

horitzontal i vertical per a cada roda, respectivament, per poder determinar el radi estàtic 

posteriorment. 

13. Comprovar que l'endoll està connectat a la corrent. 

14. Prémer el botó d'engegada/desconnexió que permet el pas de corrent als sistemes 

electrònics i informàtics del banc d'assaig. 

15. Considerar si és necessari un procés de calibratge. 

16. Triar la opció de mesura de l'alçada del centre de gravetat en el menú principal del 

software. 

17. Seleccionar de entre les opcions la categoria de vehicle que es desitja assajar. 

18. Introduir els valors mesurats als quadres de text corresponents. 

19. Fer clic en el botó Tare per obtenir els valors W1plat i W2plat i realitzar la tarada dels 

sensors. 

20. Posicionar cuidadosament el vehicle sobre les plataformes respectives de manera 

que les rodes posteriors del vehicle siguin suportades per les plataformes davanteres del 

banc. 

21. Fer ús del subsistema de centratge per a la mesura de la rigidesa de la suspensió per 

centrar i alinear les rodes davanteres respecte les rodes posteriors del vehicle. 

22. Verificar novament l'alineament de les rodes posteriors respecte les marques 

gravades a les plataformes davanteres. 

23. Repetir els passos 21 i 22 en cas de no assolir l'alineament adequat al pas 23. 

24. Posicionar el subsistema de centratge a la part posterior del banc per que no 

interfereixi amb altres elements. 

25. Fer clic en el botó Measure WR per obtenir els valors WR1o i WR2o. 

26. Posicionar cuidadosament el vehicle sobre les plataformes respectives de manera 

que les rodes davanteres del vehicle siguin suportades per les plataformes davanteres 

del banc. 

27. Repetir els passos 22, 23 i 24 i 25 per a la nova disposició. 



28. Fer clic en el botó Measure WF per obtenir els valors WF1o i WF2o. 

29. Fer clic en el botó Calculate per obtenir els valors l, l1, l2, rstat R, rstat F, WR, WF i WT 

30. Prémer el botó Initialize per començar l'assaig. 

31. Realitzar 3 voltes de manovella aproximadament a una velocitat de mitja volta per 

segon i esperar 30s. 

32. Repetir el pas anterior 63 vegades. 

33. Prémer el botó Initialize per iniciar el descens i accionar la manovella a la mateixa 

velocitat en sentit contrari. 

34. Un cop s'arriba al topall mecànic inferior, prémer novament el botó Stop per finalitzar 

la presa de mesures. 

35. Repetir l'assaig a partir de pas 20 per a l'altre eix del vehicle. 

36. Fer clic en el botó Results per obtenir els gràfics i resultats numèrics definitius. 

37. Guardar els resultats al PC si es desitja mitjançant la opció Save datafile. 

38. Fer clic en el botó Finish test. 

39. Retirar el vehicle del banc si no es desitja realitzar cap altre assaig. 

40. Desconnectar els sistemes informàtics i electrònics prement el botó 

d'engegada/desconnexió. 

41. Desconnectar l'endoll de la corrent per seguretat. 
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8.3. Assaig per a la mesura dels angles de convergència i 

caiguda 

Els passos a seguir per l'usuari per a la correcta realització de l'assaig són els següents: 

1. Comprovar que tots aparells estan desconnectats 

2. Verificar la horitzontalitat de l'estructura global del banc respecte el sòl. 

3. Regular l'alçada dels pilars estructurals mitjançant el roscat de les rodes en cas de no 

assolir la horitzontalitat adequada en el pas 2. 

4. Verificar la horitzontalitat de les plataformes posteriors respecte les plataformes 

davanteres. 

5. Regular la inclinació del braç superior mitjançant l'accionament de la manovella 

destinada a l'aixecament de l'eix en cas de no assolir la horitzontalitat adequada en el pas 

anterior. 

6. Afluixar lleugerament les abraçadores regulables de l'eix estructural per permetre el 

seu ajust a l'amplada del vehicle que es vol assajar. 

7. Desmuntar les rodes de cautxú que porta el vehicle de sèrie del l'eix que es desitja 

assajar. 

8. Muntar les rodes d'alumini sobre aquest eix. 

9. Fer ús del subsistema de centratge per centrar les plataformes davanteres respecte el 

banc. Estrènyer les abraçadores regulables de l'eix estructural per fixar la seva posició. 

10. Posicionar cuidadosament el vehicle sobre les plataformes respectives de manera 

que les rodes davanteres del vehicle siguin suportades per les plataformes davanteres 

del banc. 

11. Fer ús del subsistema de centratge per a la mesura de la rigidesa de la suspensió per 

centrar i alinear les rodes posteriors respecte les rodes davanteres del vehicle. 

12. Repetir els passos 9, 10 i 11 en cas de no assolir l'alineament adequat al pas 12. 

13. Posicionar el subsistema de centratge a la part posterior del banc per que no 

interfereixi amb altres elements durant l'assaig. 



14. Fer ús del subsistema de fixament per fixar el xassís del vehicle en un punt de fàcil 

maniobra entre els eixos del vehicle. 

15. Muntar els suports dels sensors en cas de no estar muntats sobre els suports de les 

plataformes mòbils. Els suports per l'allotjament dels sensors s'han de muntar a l'alçada 

corresponent sobre el suport adaptador diàmetres roda segons el vehicle que es desitja 

assajar. 

16. Connectar els cables dels sensors a la regleta que es troba sota el suport de les 

plataformes davanteres. 

17. Comprovar que l'endoll està connectat a la corrent. 

18. Prémer el botó d'engegada/desconnexió que permet el pas de corrent als sistemes 

electrònics i informàtics del banc d'assaig. 

19. Comprovar l'estat de la màquina segons la casella activada de la barra horitzontal 

inferior de la interfície gràfica. 

20. Armar la màquina fent clic sobre el botó Armed (Posta a punt). 

21. Considerar si és necessari un procés de calibratge. 

22. Triar la opció de mesura de l'assaig dinàmic en el menú principal del software. 

23. Seleccionar de entre les opcions la categoria de vehicle que es desitja assajar. 

24. Prémer el botó Initialize per començar l'assaig. 

25. Prémer el bolet de seguretat si es considera adequat finalitzar l'assaig per seguretat. 

26. Un cop s'arriba al punt mort superior de la cursa de suspensió del vehicle, el motor es 

desconnecta automàticament. 

27. Prémer el botó Initialize per començar el descens.  

28. Un cop s'arriba al topall mecànic inferior, el motor es desconnecta automàticament. 

29. Fer clic en el botó Results per obtenir els gràfics i resultats numèrics definitius.  

30. Guardar els resultats al PC si es desitja mitjançant la opció Save datafile. 

31. Fer clic en el botó Finish Test. 

32. Retirar el vehicle de banc. 
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33. Extreure les rodes d'alumini del vehicle. 

8.4. Assaig estàtic dels angles de direcció del vehicle 

Els passos a seguir per l'usuari per a la correcta realització de l'assaig són els següents: 

1. Comprovar que tots aparells estan desconnectats 

2. Verificar la horitzontalitat de l'estructura global del banc respecte el sòl. 

3. Regular l'alçada dels pilars estructurals mitjançant el roscat de les rodes en cas de no 

assolir la horitzontalitat adequada en el pas 2. 

4. Verificar la horitzontalitat de les plataformes posteriors respecte les plataformes 

davanteres. 

5. Regular la inclinació del braç superior mitjançant l'accionament de la manovella 

destinada a l'aixecament de l'eix en cas de no assolir la horitzontalitat adequada en el pas 

anterior. 

6. Afluixar lleugerament les abraçadores regulables de l'eix estructural per permetre el 

seu ajust a l'amplada del vehicle que es vol assajar. 

7. Desmuntar les rodes de cautxú que porta el vehicle de sèrie del l'eix que es desitja 

assajar. 

8. Muntar les rodes d'alumini sobre aquest eix. 

9. Fer ús del subsistema de centratge per centrar les plataformes davanteres respecte el 

banc. Estrènyer les abraçadores regulables de l'eix estructural per fixar la seva posició. 

10. Posicionar cuidadosament el vehicle sobre les plataformes respectives de manera 

que les rodes davanteres del vehicle siguin suportades per les plataformes davanteres 

del banc. 

11. Fer ús del subsistema de centratge per a la mesura de la rigidesa de la suspensió per 

centrar i alinear les rodes posteriors respecte les rodes davanteres del vehicle. 

12. Repetir els passos 9, 10 i 11 en cas de no assolir l'alineament adequat al pas 12. 

13. Posicionar el subsistema de centratge a la part posterior del banc per que no 

interfereixi amb altres elements durant l'assaig. 



14. Fer ús del subsistema de fixament per fixar el xassís del vehicle en un punt de fàcil 

maniobra entre els eixos del vehicle. 

15. Muntar els suports dels sensors en cas de no estar muntats sobre els suports de les 

plataformes mòbils. Els suports per l'allotjament dels sensors s'han de muntar a l'alçada 

corresponent sobre el suport adaptador diàmetres roda segons el vehicle que es desitja 

assajar. 

16. Connectar els cables dels sensors a la regleta que es troba sota el suport de les 

plataformes davanteres. 

17. Comprovar que l'endoll està connectat a la corrent. 

18. Prémer el botó d'engegada/desconnexió que permet el pas de corrent als sistemes 

electrònics i informàtics del banc d'assaig. 

19. Comprovar l'estat de la màquina segons la casella activada de la barra horitzontal 

inferior de la interfície gràfica. 

20. Armar la màquina fent clic sobre el botó Armed (Posta a punt). 

21. Considerar si és necessari un procés de calibratge. 

22. Triar la opció de mesura de l'assaig estàtic en el menú principal del software. 

23. Seleccionar de entre les opcions la categoria de vehicle que es desitja assajar. 

24. Prémer el botó Initialize per començar l'assaig. 

25. Prémer el botó Get initial Values per obtenir els valors de convergència i caiguda de 

les rodes en la posició inicial. 

26. Girar la roda dreta 20º cap a convergència positiva a una velocitat molt reduïda i 

esperar uns segons per estabilitzar el vehicle, fent ús del comandament remot. 

27. Girar la roda dreta 10º cap a convergència negativa a una velocitat molt reduïda i 

esperar uns segons per estabilitzar el vehicle, fent ús del comandament remot. 

28. Prémer el botó Get -10Ref Values per obtenir els valors de convergència i caiguda de 

les rodes en aquesta posició. 

29. Girar la roda dreta 10º cap a convergència positiva a una velocitat molt reduïda i 

esperar uns segons per estabilitzar el vehicle, fent ús del comandament remot. 
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30. Prémer el botó Get +10Ref Values per obtenir els valors de convergència i caiguda de 

les rodes en aquesta posició. 

31. Prémer el botó Calculate Caster per obtenir el valor de l'angle d'avanç. 

32. Guardar els resultats al PC si es desitja mitjançant la opció Save datafile. 

33. Fer clic en el botó Finish Test. 

34. Retirar el vehicle de banc. 

35. Extreure les rodes d'alumini del vehicle. 

 



9. MANTENIMENT 

El banc d'assaig té un ús reduït en comparació amb màquines industrials que treballen tots 

el dies de l'any. Es pot considerar que per a un període de 5 anys no és necessari cap 

procés de manteniment, no obstant, es detallen els components més sensibles a requerir 

manteniment: 

1. Casquets antifricció del guiatge de les columnes del portamatrius: Els casquets 

seleccionats no requereixen de lubricació, segons el fabricant, doncs porten boles 

internament per reduir la fricció. No obstant, és convenient comprovar si el 

lliscament dels casquets antifricció amb valona és suau i precís. En el cas de no 

ser-ho s'hauran de canviar aquests elements. 

2. Casquets antifricció de les articulacions del mecanisme de braços: Estan en 

constant fricció durant l'assaig de l'aixecament de l'eix. Estan exempts de lubricació 

segons el fabricant degut al material plàstic del qual estan fabricats. Considerant la 

realització d'aquest assaig complet comporta 1h15min, seria convenient revisar els 

coixinets anualment. No obstant, la velocitat de gir és molt reduïda que afavoreix el 

temps de vida d'aquest elements. 

3. Femelles trapezoïdals:Degut a la característica anti-backlash, estan sotmeses a una 

pressió de fricció superior a les femelles convencionals. Estan exemptes de 

lubricació segons el fabricant, però aquest no especifica la seva vida. No obstant, 

no és convenient cap recanvi de les femelles en menys de 5 anys tenint en compte 

les condicions de funcionament. 

4. Coixinets amb suport per l'eix roscat: Estan en constant fricció amb l'extrem 

mecanitzat de l'eix roscat i estan exempts de lubricació degut al material del que 

estan fabricats.  Tenint en compte les condicions de funcionament dels assajos 

dinàmic dels angles de direcció i de la rigidesa de la suspensió, no necessiten cap 

recanvi en menys de 5 anys. 

5. Eix estructural: Degut a les tensions i deformacions que pateix durant l'assaig per a 

la mesura de la rigidesa de la suspensió i l'assaig dinàmic per a la mesura dels 

angles de convergència i caiguda, seria convenient revisar les deformacions que 

pateix al llarg del temps. Per realitzar-ho, es pot fer ús dels resultats obtinguts en 

l'assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió i comparar-los amb un altre 

assaig realitzat al cap d'un any en les mateixes condicions i per al mateix vehicle 

sense recanvis. Si els resultats difereixen de forma notable, seria convenient la 

fabricació d'un nou eix, o bé, optimitzar el seu disseny per reduir deformacions 
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prematures. 

6. Dits superiors pinces: La situació és anàloga a la de l'eix estructural, doncs la 

deformació d'aquest elements influeix en la mesura i es pot considerar un nou 

disseny posterior en cas de presentar deformacions notables. 

7. Interruptors de límit: presenten una vida de 12.000 cicles. Si només s'accionen una 

vegada per assaig per la rigidesa i assaig dinàmic dels angles de direcció, es 

podran realitzar 6.000 assajos de cada tipus. 

8. Encoder de l'aixecament de l'eix: Ha de realitzar 580 voltes per assaig, encara que 

només pren 194 mesures per assaig. Segons el fabricant, el dispositiu presenta una 

vida de 108cicles a 1.000rpm. Se l'assaig es realitzés a aquesta velocitat, es podrien 

realitzar 172.413 assajos, per tant, es pot considerar que no necessita recanvi. 


