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Resum 

El present treball de fi de grau té com a objectiu principal realitzar el disseny d’un quadre de bicicleta 

semirígid apte per ser utilitzat en la modalitat enduro utilitzant eines de modelatge CAD 3D que ens 

ofereix Solidworks així com també escollir correctament el material més òptim i els procediments 

industrials necessaris per la realització del quadre. La diferència d’aquest quadre envers els altres 

existents en el mercat radica en que aquest té una estructura estàtica amb articulacions fictícies capaç 

d’absorbir irregularitats en el terreny sense incorporar rodaments.  
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Resumen 

El presente trabajo de fin de grado tiene como principal objetivo realizar el diseño de un cuadro de 

bicicleta semirrígido apto para un uso endurero usando herramientas de modelaje CAD 3D que nos 

brinda Solidworks. Así como escoger correctamente el material más óptimo y explicar los 

procedimientos Industriales necesarios para la realización del cuadro. La principal diferencia de este 

cuadro con otros existentes en el mercado es que éste tiene una estructura estática con articulaciones 

ficticias capaces de absorber las irregularidades del terreno sin la incorporación de cojinetes  
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Abstract 

The main purpose of the following end-of-degree project is to make a design of a semi-rigid bicycle 

frame which should be able to be used in the endure modality. 3D CAD modelling tools which are 

provided by Solidworks will be used. It is necessary to correctly choose the optimal material as well as 

the industrial process required to build the frame. The difference between other kind of frames and 

this one is that it has a static structure with fictitious articulations which are able to absorb the 

irregularities that the land could have without incorporating bearings. 
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Glossari 
Acrònims: 

 
MTB: Mountain Bike o bicicleta de muntanya 
 

DH: Down Hill, disciplina de la bicicleta de muntanya que consisteix en baixar per llocs revinguts i 
dificultosos a gran velocitat amb combinacions de salts i obstacles naturals.  

 
XC: Cross Country, disciplina de la bicicleta de muntanya que es base en realitzar rutes llargues per 
diferents zones naturals, ja siguin muntanyoses o planes. 

 
AM: All Mountain disciplina de la bicicleta de muntanya que consisteix en explorar noves rutes i 

alternatives on implica baixar per llocs inclinats i molt tècnics i on la velocitat no es un factor clau.  
 
HT: Hard Trail, disciplina de la bicicleta de muntanya que consisteix en baixar per zones dificultoses i 

revingudes, és semblant a una bicicleta all mountain però amb la diferència que les bicicletes de hard 
trail no estan dotades de suspensió posterior. 
 

CAD: Computer-Aided Design o disseny assistit per ordinador, permet modelar objectes en un entorn 
virtual. 

 
Definicions: 
 

Slooping: Característica que fa referència al angle del tub superior respecte el terra antigament el tub 
superior era horitzontal, posteriorment se li va començar a donar un angle per tal que la bicicleta fos 
més manejable robusta i baixar el centre de gravetat. A més slooping m´rs angulós i a menys slooping 

mes horitzontal. 
 

Beines: Les beines uneixen la roda posterior a la caixa de pedalier, en el present treball s’ha 
incorporat una peça entre les beines i la caixa de pedalier per tal de obtindré un comportament 
determinat en el quadre. 

 
Caixa de pedalier: La caixa de pedalier és el tub que permet la unió de les cassoletes amb els 

rodaments que a la vegada és on es col·loquen les bieles amb el sistema de transmissió de plats i 
pedals. 
 

Tirants: Ells tirants són els tubs que permeten la unió entre el tub del seient i la roda posterior. 
 
Tub de direcció: El tub de la direcció permet la unió de la forquilla per mitjà de rodaments i pistes 

entre la forquilla i el tub de la direcció. 
 

Tub inferior: El tub inferior es troba a sota i uneix el tub de la direcció amb el tub del pedalier, és un 
tub molt castigat doncs molts cops rep impactes de pedres projectades per la roda del davant.  
 

Tub superior: el tub superior uneix el tub del seient amb el tub de la direcció. 
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Tub del seient: el tub del seient, junt amb una abraçadora permet fixar la tija del seient per ajustar 
l’alçada segons cada persona. 

 
Punteres: Les punteres fan de unió entre els tirants i les beines amb la roda posterior.. 
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0. Prefaci 

0.1. Origen del treball 

El present treball parteix de l’anàlisi i observació del mercat actual de bicicletes de la categoria Enduro 

on s’ha vist una possible millora canviant aspectes del disseny actual. 

0.2. Motivació 

Tenint en compte tots els dissenys en el sector de les bicicletes d’enduro s’ha observat la possibilitat 

d’incorporar millores en el disseny del quadre d’aquesta categoria, aportant avantatges clau.  

0.3. Requeriments previs 

Per tal de realitzar el quadre hem partit d’unes geometries de referència que defineixen la pròpia 

modalitat, en base això s’ha dissenyat l’estructura tubular de seccions variables que conformen el 

quadre amb l’elecció del millor material possible. 
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1. Introducció 

En aquest treball es pretén realitzar un quadre d’enduro semirígid tenint en compte les exigències del 

mercat actuals seleccionant el millor material i la millor tècnica per unir les diferents parts així com 

també la majoria dels processos industrials necessaris per a la realització del prototip.  

1.1. Objectius del treball 

L'objectiu del present treball de fi de grau és el de dissenyar un quadre de bicicleta amb les prestacions 

necessàries per la pràctica de l’enduro.   

Per tal d'assolir amb èxit aquest objecte serà imprescindible posar en pràctica tots els coneixements 

de CAD 3D adquirits al llarg del curs així com també ser capaç de escollir el millor material i realitzar un 

estudi dels esforços que intervenen en l’estructura per assolir una bona relació resistència/pes. 

1.2. Abast del treball 

Serà important escollir un material, fer un bon disseny de totes les peces que conformen l’estructura 

del quadre de bicicleta usant el software CAD 3D de SolidWorks d’acord a les necessitats geomètriques 

que es requereix per la practica del enduro. També es tindrà en compte els esforços que haurà de 

suportar el quadre a un nivell d’exigència alt i és marcarà d’aquesta manera el factor de seguretat.  

Un cop dissenyades les diferents parts del quadre, s’haurà d’escollir una bona tècnica de soldadura que 

permeti la unió de les diferents parts per tal que sigui una estructura rígida i resistent. 

Es construiran els plànols de totes les peces i s’escollirà també les tecnologies que permetrien produir 

el nostre prototip. 

Mitjançant el software SolidWorks obtindrem un estudi detallat dels esforços, amb els punts febles del 

quadre que justificarien la seva resistència en base el disseny, també s’obtindrà un renderitzat del 

quadre que ens permetrà veure amb tot luxe de detall els acabats finals i fer-nos una idea del seu 

aspecte el mes semblant a la realitat.  

Finalment se'n trauran totes les conclusions pertinents relacionades amb aspectes econòmics generals, 

viabilitat del projecte, dificultats trobades i solucions plantejades, possibles millores i propostes per a 

projectes futurs, etc. 
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Per contra, no s'inclourà cap etapa posterior a l'obtenció del prototip virtual que mitjançant assajos al 

laboratori justifiquin de manera real el disseny en base a les propietats mecàniques. 
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2. Història de la bicicleta 

La bicicleta bàsicament ha estat un invent europeu, i és necessari englobar tots els diferents dissenys 

previs per poder determinar on ens trobem i veure una mica la evolució del mercat actual. 

Els inicis de les primeres bicicletes rudimentàries es remunten a l’època dels antics egipcis però no és 

a finals del segle XVIII quan es comença a tindre constància. Com qualsevol invent, la bicicleta sorgeix 

de la necessitat de desplaçar-se còmodament acoblant un parell de rodes a un xassís que les unia, així, 

en el 1790 el francès Sivrac creà el Celerífero que va ser el precursor dels primers models de bicicleta, 

tenia un aspecte poc pràctic però a la vegada complia amb la seva funció.  

 
Figura 1 Celerifero inventat per Sivrac en el 1970. 

Font: https://blogsyforos.wordpress.com/tag/celerifero/ 

En el 1817 l’alemany Karl Christian Ludwid Drace von Sauerbronn va anar un pas més enllà i va afegir 

un sistema de direcció per poder controlar el rumb de l’invent, la idea que el va inspirar va ser el fet 

que quan una persona camina ha de gastar molta força desplaçant el seu pes alternant un peu i l’altre, 

mitjançant el seu invent només feia falta assentar-se i anar movent els peus contra el terra per avançar, 

l’invent rebia el nom de Draisiana i més tard s’anomenaria velocípede i va se el precursor de les 

bicicletes i motocicletes modernes. 

https://blogsyforos.wordpress.com/tag/celerifero/
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Figura 2 La Draisiana inventada per l’alemany  

Karl Christian Ludwid Drace von Sauerbronn el 1817. 

Font: https://www.bttbike.com/mtb/454503-segundo-quot-parte-ensayo-draisiana-

bicicleta 

Al 1839 l’Escocès Kirkpatric Mc Millan inventa els pedals units mitjançant unes palanques a la roda del 

darrere. 

El francès Pierre Michaux en el 1842 fa us del pedals i els situa a la roda davantera, més tard en el 1861 

junt amb el seu fill, contrueixen i milloren la idea amb xassís de ferro i fent més gran la roda del davant 

en comparació amb la del darrere 

.  

Figura 3 Il·lustració del invent del francès  

Pierre Michaux en el 1861. 

Font: http://noti-bicimotos.blogspot.com.es/2011/09/la-bicicleta-un-vehicilo-para-

audaces.html 

 

 

https://www.bttbike.com/mtb/454503-segundo-quot-parte-ensayo-draisiana-bicicleta
https://www.bttbike.com/mtb/454503-segundo-quot-parte-ensayo-draisiana-bicicleta
http://noti-bicimotos.blogspot.com.es/2011/09/la-bicicleta-un-vehicilo-para-audaces.html
http://noti-bicimotos.blogspot.com.es/2011/09/la-bicicleta-un-vehicilo-para-audaces.html
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La següent millora apareix en les rodes sobre l’any 1875, s’inventen els radis i tota la bicicleta es 

construeix amb ferro. La roda del davant augmenta considerablement originant els anomenats biciclós. 

El conductor es situava a 1,5m d’alçada del terra, i es requerien habilitats acrobàtiques per pujar i 

baixar, a més eren perilloses, doncs un impacte frontal feia catapultar el conductor per sobre del 

manillar 

 
Figura 4 Bicicleta de roda alta del any 1875. 

Font: http://historiaybiografias.com/bicicleta/ 

L’anglés John Kemp Starley crea la bicicleta de “seguretat” dotada amb frens. 

Per aquell temps el suís Renold ja havia inventat la cadena que va ser utilitzada pel dissenyador angles 

en el sistema de transmissió de pedal, biela, plat, cadena i pinyó. Va ser un gran avenç ja que permetia 

tenir les dues rodes de la mateixa mesura gràcies al sistema multiplicador de plat i pinyó. 

 
Figura 5 Bicicleta de “seguretat” inventada per Starley el 1885. 

Font: https://www.bttbike.com/mtb/455172-starley-seguridad-quot-parte-john-

creada-bicicleta

http://historiaybiografias.com/bicicleta/
https://www.bttbike.com/mtb/455172-starley-seguridad-quot-parte-john-creada-bicicleta
https://www.bttbike.com/mtb/455172-starley-seguridad-quot-parte-john-creada-bicicleta
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En el 1888 John Boyd Dunlop inventa el primer pneumàtic per la bicicleta, era una espècie de tubular 

de tela amb una capa fina de goma molt semblant als tubulars de l’actualitat i anava enganxat a la 

llanta. 

A partir del 1900 les bicicletes es van tornar molt populars entre la gent, que començava a organitzar 

competicions i van començar a aparèixer les primeres innovacions en el canvi de marxes.  

Al començament en el 1927 les marxes populars i competicions es realitzaven amb bicicletes que 

tenien una boixa amb 2 pinyons, un a cada costat, amb sistema de roda lliure amb trinquets, i els 

ciclistes quan venia una pujada havien de baixar de la bici afluixar les palometes del eix de la roda i 

canviar el sentit de la roda. Va ser llavors quan Tullio Campagnolo en una de les competicions en que 

feia molt de fred es va veure incapaç de afluixar l’eix de la roda amb les mans i a partir de llavors va 

començar a aportar diverses millores. 

En el 1930 es patenta un sistema de tanca ràpida per poder afluixar la roda ràpidament amb menys 

esforç. Tenia el disseny que actualment coneixem en qualsevol tanca ràpida d’eix de 9mm. 

 
Figura 6 Primera tanca ràpida patentada per Campagnolo el 1930. 

Font: http://ciclismohistoria.blogspot.com.es/2010/06/tillio-campagnolo.html 

 

http://ciclismohistoria.blogspot.com.es/2010/06/tillio-campagnolo.html
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El 1940 Campagnolo inventa el primer canvi de marxes, era molt rudimentari i requeria d’una gran 

perícia per realitzar el canvi, per poder canviar de velocitat, s’havia de afluixar l’eix de la roda, accionar 

la palanca del desviador i amb la roda fluixa es canviava de marxa, després es tornava a accionar la 

palanca per collar l’eix de la roda, així funcionava el Cambio Corsa.  

 
Figura 7 Cambio Corsa, primer sistema de canvi de marxes  

sense necessitat de baixar de la bici. 

Font: http://ciclismohistoria.blogspot.com.es/2010/06/tillio-campagnolo.html 

Poc menys de deu anys després en el 1949 apareix el primer sistema de canvi de paral·lelogram 

articulat amb tensor de cadena de doble rodeta amb accionament per 2 cables, era tan sols un prototip 

que mai va veure la llum, doncs en el 1951 es va eliminar un dels 2 cables i va ser substituït per una 

molla. 

 
Figura 8 Campagnolo Gran sport 1951. 

Font: https://www.campagnolo.com/ES/es/Historia/historia

http://ciclismohistoria.blogspot.com.es/2010/06/tillio-campagnolo.html
https://www.campagnolo.com/ES/es/Historia/historia


  Memòria 

10   

Fins llavors les innovacions avançaven a poc a poc però és a partir d’aquest moment que les coses 

comencen a evolucionar cada cop més i més de pressa i és important nombrar totes les principals 

innovacions al llarg de la història de la bicicleta ja que tot això ha portat a el que avui en dia coneixem 

per bicicleta. 

Després de tot plegat la pregunta és quan va sorgir la bicicleta de muntanya. Resulta que en els inicis 

la gent agafava bicicletes de carretera per baixar per la muntanya durant els anys 1970-1980, però 

aquestes es trencaven i van decidir adaptar una gama de bicicletes “cruisser” de la marca Schwinn 

doncs estava equipada amb pneumàtics amples de 2.125, eren robustes i molt econòmiques. 

 
Figura 9 Bicicleta Schuinn Excelsior adaptada  

com a bicicleta de muntanya. 

Font: http://mombat.org/MOMBAT/Bikes/Excelsior.html 

Avui en dia el mercat de la bicicleta esta molt especialitzat per modalitats i el concepte de Bicicleta va 

lligat a la modalitat per a que ha estat dissenyada. 

 

http://mombat.org/MOMBAT/Bikes/Excelsior.html
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3. Aspectes bàsics de la bicicleta 

En general en la practica del ciclisme de muntanya o BTT (Bicicleta Tot Terreny) tal com hem dit 

l’estructura o quadre ha de ser tubular i pot ser rígid o dotat de suspensió amb amortidor posterior 

junt amb un parell de rodes, un sistema de frens, transmissió, pneumàtics, potència, manillar, una 

forquilla... en la Figura 10 veiem un exemple de les diferents parts imprescindible en una bicicleta de 

muntanya més o menys actual. 

 
Figura 10 Parts d’una bicicleta convencional de BTT. 

Font: http://www.foromtb.com/threads/componentes-partes-de-una-bicicleta-en-

ingles-bicycle-parts.724173/ 

Respecte a la Figura 10, s’ha de dir que avui en dia han aparegut noves millores i el sector esta en 

constant evolució, pel que és necessari esmenar aquestes innovacions.  

A continuació s’anomenaran els canvis. 

http://www.foromtb.com/threads/componentes-partes-de-una-bicicleta-en-ingles-bicycle-parts.724173/
http://www.foromtb.com/threads/componentes-partes-de-una-bicicleta-en-ingles-bicycle-parts.724173/
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3.1. Els Frens 

Començant pels frens, es tracta d’una part molt important que ha evolucionat molt durant els últims 

20 anys, sense un bon sistema de fre no seria possible parar la bicicleta a determinades velocitats. Des 

de sempre els frens que han existit durant molt de temps van ser els frens de ferradura, amb la següent 

forma on tenien un punt d’articulació per frenar. 

 
Figura 11 Fre de ferradura convencional. 

Font: http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/mtb/shifting---

braking/brakes.html 

Posteriorment aquests frens van aparèixer els frens cantilever, que milloraven molt la qualitat de 

frenada i permetia un millor ajust dels sistema de fre. 

 
Figura 12 Fre cantilever convencional. 

Font: http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/mtb/shifting---

braking/brakes.html

http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/mtb/shifting---braking/brakes.html
http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/mtb/shifting---braking/brakes.html
http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/mtb/shifting---braking/brakes.html
http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/mtb/shifting---braking/brakes.html
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Com s’observa en la Figura 12, tenien una palanca més curta entre el punt d’articulació i les pastilles 

de fre. 

A mitjans dels anys 90 van aparèixer la revolució en els frens de bicicleta de muntanya (MTB), apareixen 

algun prototip fallit de frens de disc però principalment dominava el mercat els frens V-Brake, eren 

semblants als anteriors cantilever però amb una palanca d’accionament major, això va permetre major 

capacitat de frenada amb menys esforç. 

 
Figura 13 Fre V-brake de MTB. 

Font: http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/mtb/shifting---

braking/brakes/br-m432.html 

Fins ara hem dit que la frenada en la bicicleta es realitzava per mitjà de la fricció de les pastilles de fre 

amb la llanta de la roda, això representava un gran inconvenient en les bicicletes de muntanya, 

principalment en la pràctica de l’enduro on era força freqüent que la roda xoqués amb pedres i es 

deformés, al deformar-se la llanta es perdia precisió en la frenada i podia fer que la bicicleta quedes 

frenada, obligant a fer revisions constants en el centrat de la llanta o inclús substituir la roda sencera. 

Al voltant dels anys 2003 i fins avui en dia s’instaura els frens de disc. Ja no era el cable que feia 

d’accionament entre maneta/fre, sinó fluid hidràulic. Hi havia la opció de utilitzar oli mineral o sintètic, 

Shimano i Magura per la seva banda apostaven per un oli que no fos corrosiu i usaven oli mineral, per 

contra altres marques com Formula, Avid i Hayes apostaven pel convencional oli sintètic que, tot i ser 

corrosiu, era capaç de mantenir les seves propietats a major temperatura a diferència del de la 

competència. El gran repte dels primers frens hidràulics era mantenir la estanqueïtat en el sistema de 

frenada i permetre un ajust constant de la distància entre les pastilles i el disc per tal de tindre sempre 

recorregut suficient en la maneta per frenar. 

La idea era molt bona, doncs el fluït transmetia tota la potència generada per la bomba de la maneta 

als pistons de la pinça sense casi pèrdues de fregament mitjançant un tub foradat o funda de fre 

hidràulic, amb el disc, el sistema de fre s’independitzava del sistema rodador, continuava formant part 

http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/mtb/shifting---braking/brakes/br-m432.html
http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/mtb/shifting---braking/brakes/br-m432.html
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però no depenia del perfil de la llanta, a partir d’ara la llanta realitzava únicament la funció rodadora 

junt amb el pneumàtic.  

Aquest nou sistema, tenia altres avantatges, doncs millorava molt la frenada en condicions adverses 

de fang, pluja, humitat i pols, a més permetia una frenada molt uniforme, precisa i dosificada, que a 

mesura que les pastilles s’anaven gastant no feia falta fer res, doncs el mateix sistema regulava la 

distància entre les pastilles i el disc, a diferència dels anteriors frens que havies de tensar el cable de 

fre. Per contrapartida, era necessari un quadre i forquilla adaptats per poder instal·lar la pinça del fre i 

també era necessari una modificació en la boixa per podes acoblar els sis visos necessaris per acoblar 

el disc a la boixa. 

 
Figura 14 Esquema de sistema de fre de disc hidràulic. 

Font: http://1500kms.blogspot.com.es/2011/01/frenos-hidraulicos.html 

S’observa a la Figura 14 un esquema on tenim la bomba a la maneta la funda del fre per on passa el 

líquid de fre i la pinça amb els 2 pistons que empenyen les pastilles contra el disc. 

Com exemple d’uns bons frens per a la practica d’enduro trobem frens amb 4 pistons que ofereixen 

una bona frenada. 

 
Figura 15 Esquema de sistema de fre de disc hidràulic. 

Font: http://1500kms.blogspot.com.es/2011/01/frenos-hidraulicos.html

http://1500kms.blogspot.com.es/2011/01/frenos-hidraulicos.html
http://1500kms.blogspot.com.es/2011/01/frenos-hidraulicos.html
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3.2. Rodes i pneumàtics 

En l’apartat dels pneumàtics direm que la tendència en aquests últims vuit anys ha estat neumàtics 

amb molta càmera d’aire per evitar que la llanta co lpegi amb les pedres, avui en dia muntaríem 

pneumàtics de 2.30 polzades fins a 2.40 polzades d’amplada, aquesta dada correspon a l’amplada del 

dibuix de la petjada del pneumàtic mesurat amb el sistema anglès. 

La mesura de la roda mereix una menció, des de fa molt de temps les bicicletes de MTB tenien rodes 

de 26 polzades, però farà cosa de 5 anys es va començar un moviment de màrqueting per fer moure 

el mercat i que la gent comprés bicis noves eliminant poc a poc el mercat de les 26. Actualment ja no 

existeixen bicicletes de 26 polzades, aquesta mesura únicament ha quedat per bicicletes infantils i 

bicicletes d’altre modalitats com el dirt jump o l’slopstyle, on es requereix l’execució de trucs aeris i és 

necessari una roda amb menys inèrcia. 

Avui en dia si es vol una bicicleta de muntanya de cross country s’ha d’anar a parar a les 29 polzades, 

o a les 27.5 per fer descens i enduro. El cross country o també anomenat XC com el nom indica es una 

bicicleta per “travessar camps” dit vulgarment, i la idea és aquesta, fer molts quilòmetres amb poques 

zones tècniques perquè el que interessa és pedalejar, d’aquesta filosofia van aprofitar el principi de les 

rodes de 29, rodes amb més inèrcia que permetia absorbir millor les irregularitats del terreny i et 

cansaves menys gràcies a la inèrcia que acumulava la roda. Amb l’enduro i el descens les 29 polzades 

no va acabar de funcionar, així que van apostar pel 27.5. 

A continuació adjunto justificacions tècniques de les diferències entre els diferents radis de roda.  

 
Figura 16 Comparativa del pes entre les diferents rodes. 

Font: http://clinicasalinero.com/blog/mtb-ruedas-26-275-y-29/

http://clinicasalinero.com/blog/mtb-ruedas-26-275-y-29/
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Figura 17 Comparativa de la capacitat d’acceleració entre els diferents tipus de rodes, 

a major acceleració menys et canses pujant pendents curtes i pronunciades i menys 

capacitat de frenada necessites. 

Font: http://clinicasalinero.com/blog/mtb-ruedas-26-275-y-29/ 

 
Figura 18 Comparativa dels diferents angles d’atac segons cada roda, a menor angle 

d’atac major facilitat per sortejar obstacles. 

Font: http://clinicasalinero.com/blog/mtb-ruedas-26-275-y-29/ 

http://clinicasalinero.com/blog/mtb-ruedas-26-275-y-29/
http://clinicasalinero.com/blog/mtb-ruedas-26-275-y-29/
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Figura 19 Comparativa de la petjada entre les diferents mesures de rodes. A major 

petjada més coeficient de fregament i més tracció alhora de pujar per zones on 

necessites adherència. 

Font: http://clinicasalinero.com/blog/mtb-ruedas-26-275-y-29/ 

Es podria fer un apartat molt extens al respecte, però no es pot dir que una mesura sigui millor o pitjor 

simplement podem veure que cada una te uns avantatges i inconvenients i que tot plegat no justifica 

el boicot que han patit les 26. 

Acompanyant el tema de les rodes, va molt lligat l’amplada de la boixa, amb l’augment de la grandària 

de la roda s’ha vist afectat també la rigidesa d’aquesta. Fent una mica d’història amb el tema de les 

boixes trobem que des que Tullio Campagnolo va inventar la primera tanca ràpida el 1930 fins gairebé 

als volts del 2007 les mesures eren eixos de 9mm foradats per poder passar la tanca ràpida i amb una 

amplada de 135mm en rodes posteriors i de 100mm en les anteriors, més tard, uns anys després de la 

invenció dels frens de disc es van donar compte que podien fer més rígida la unió roda quadre o roda 

forquilla fent eixos passants de major diàmetre i més amples, així van sortir diferents mesures.  

Per a les bicis de 26 i concretament per la modalitat enduro durant els 2009-2010, havien trobat una 

mesura òptima d’eix de 12mm x 142mm que unia la roda del darrere al quadre i de 20mm o 15mm x 

100mm per a la roda davantera.  

Actualment després dels canvis cap a les 27.5 i les 29, la següent modificació recent ha estat 

dimensionar altre cop l’eix del darrere i davanter al·legant que amb el nou estàndard d’eix millora la 

seva rigidesa. Així és com apareix l’eix del darrere de 148mm x 12mm i de 15mm x 110mm o també 

anomenats boost.  

Així doncs, tenim que el mercat ha creat aquesta necessitat als usuaris i qualsevol disseny de bicicleta 

que no sigui roda de 27.5 o 29 amb el nou estàndard d’eix posterior boost no serà competitiu. 

 

http://clinicasalinero.com/blog/mtb-ruedas-26-275-y-29/
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4. Tipologia de quadres 

En el MTB hi ha diversos tipus de quadres, per veure les característiques d’un quadre d’enduro, hem 

de fer una breu explicació sobre les diferents geometries de quadres, en funció de la modalitat i com 

es prenen aquestes mesures. 

 
Figura 20 Exemple de les diferents mesures en un quadre de bicicleta. 

Font: http://www.foromtb.com/threads/talla-real-y-talla-virtual.1012154/ 

http://www.foromtb.com/threads/talla-real-y-talla-virtual.1012154/
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Un cop vist totes les mesures, podem començar a definir les diferents modalitats. Abans, faltaria aclarir 

que la classificació que es fa en aquest treball és força genèrica i esta subjecte a possibles matisos, cada 

marca de bicicletes pot tenir els seus referents, podria ser que la modalitat enduro i all mountain (AM) 

estigues contemplada en una única modalitat anomenada per exemple “Mountain Trail”, en aquests 

casos les pròpies marques descriuen una mica en que consisteix cada modalitat. Tot plegat no deixa 

de ser una estratègia de mercat per captar clients i fer que aquests es trobin còmodes amb les diferents 

classificacions fetes per la marca. 

4.1. Cross country 

La modalitat cross country o XC es caracteritza per usar una geometria escaladora, es tracta d’una 

bicicleta construïda, com hem dit abans, per fer quilòmetres, per la qual cosa majoritàriament seran 

quadres tubulars rígids amb suspensió anterior de 100mm, pot estar feta bàsicament amb aliatges 

d’alumini o en fibres de carbono i resina d’epòxid. La geometria que descriu aquesta modalitat esta 

determinada per l’angle de la direcció o angle frontal, que oscil·la entre els 72º fins els 67.5º . 

 
Figura 21 Bicicleta de XC de la marca BH model Ultimate 2017. 

Font: http://www.bhbikes.com/web/es/mtb/ultimate-27-5-.html 

  

http://www.bhbikes.com/web/es/mtb/ultimate-27-5-.html
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4.2. Rally 

Una bicicleta de XC dotada amb suspensió posterior entra dintre de la categoria rally. Són bicicletes 

d’uns 100mm o 120mm de recorregut davant i darrere, trobem per exemple la següent: 

 
Figura 22 Bicicleta de XC doble de la marca Specialized model S-Works Epic. 

Font: https://www.specialized.com/es/es/men/bikes/mountain/cross-country/epic-fsr 

4.3. All mountain 

Seguidament a l’ anteriors grup, trobem  la categoria All Mountain (AM), es caracteritza per uns 

recorreguts en les suspensions anterior/posterior de 130mm fins a 140mm, i tenen un angle de direcció 

força llençat, entre uns 66º fins 67.5º. 

 
Figura 23 Exemple de bicicleta All Mountain de la marca Merida model One-fourty. 

Font: http://www.merida-bikes.com.es/one-forty-7-838 

https://www.specialized.com/es/es/men/bikes/mountain/cross-country/epic-fsr
http://www.merida-bikes.com.es/one-forty-7-838
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4.4. Enduro 

Les bicicletes d’enduro destaquen amb unes geometries més radicals, com angles de 65º fins a 66.5º i 

uns recorreguts de suspensions entre 150mm fins a 170 o 175mm, tot plegat converteix una bicicleta 

més apte per a realitzar salts i baixar a gran velocitat per terrenys difícils a gran velocitat gracies a la 

estabilitat que ofereix el sistema de suspensió. Per contrapartida són bicicletes més pesants que les 

anteriors, tot i així la geometria que ofereixen les fan aptes per poder realitzar excursions de fins uns 

40Km on l’objectiu és pujar “xino-xano” fins el punt més alt per poder baixar a gran velocitat.  

Hi ha dues tipologies de quadre en una bicicleta d’enduro, trobem per una part les bicicletes d’enduro 

rígides anomenades també Hard Trail i per l’altre part trobem les bicicletes dobles o de suspensió 

posterior. 

4.4.1. Hard Trail 

A continuació (Figura 24) podem veure una bicicleta d’enduro amb quadre rígid, també s’observa que 

segueix la mateixa estètica i geometria que en el quadre doble de la Figura 25 

 
Figura 24 Bicicleta d’enduro Hard Trail de 160mm de la marca Production Privee. 

Font: http://www.production-privee.com/ 

  

http://www.production-privee.com/
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4.4.2. Dobles 

En les bicicletes d’enduro amb suspensió posterior veiem que solen ser més robustes i pesades, doncs 

el quadre esta format per moltes més peces i articulacions i tot plegat augmenta el pes global de la 

bicicleta. 

 
Figura 25 Bicicleta d’enduro doble de 160mm davant/darrere de la marca commençal 

Font: http://www.commencal-store.es/ 

4.4.3. Avantatges i desavantatges 

Centrant-nos una mica més en la modalitat enduro, exposarem diferents avantatges i desavantatges 

entre les dues opcions. 

Majoritàriament l’usuari que busca una bicicleta d’enduro prefereix un quadre doble ja que a priori 

ofereix uns avantatges. 

Avantatges quadres d’enduro Dobles: 

 Gran control en frenades.  

 Estabilitat a altes velocitats. 

 Capacitat d’absorbir irregularitats del terreny. 

 Bon control en descensos amb pendents pronunciades. 

 Comoditat enfront a les irregularitats del terreny. 

http://www.commencal-store.es/
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De totes aquestes qualitats destaquem la d’estabilitat a altes velocitat i la de gran control en frenades, 

la principal diferencia entre un quadre doble i un rígid és que amb un quadre rígid és possible agafar 

grans velocitats però en el moment que arriba una corba, ens hem d’anticipar i començar a frenar, i és 

que amb un quadre rígid la roda del darrere es troba quasi suspesa en el aire mentre va rebotant amb 

les irregularitats del terreny, això fa que molts cops s’entri a la corba derrapant de manera poc 

controlada inclús a vegades et quedes curt frenant i et surts del camí. En les bicicletes amb quadres 

dobles la roda constantment està en contacte constant amb el terra doncs l’amortidor s’encarrega 

d’absorbir les irregularitats del terreny per tal de millorar l’adherència.  

No obstant tot això també presenten inconvenients. 

Inconvenients dels quadres dobles: 

Augment del pes total de la bicicleta, aproximadament un 20-30% més de pes depenent del recorregut 

del sistema de suspensió. 

 Manteniment periòdic dels rodaments en les articulacions. 

 Sorolls molestos causat pel mal manteniment del sistema.   

 Menor rigidesa en el quadre. 

 Joc entre les unions al llarg del temps. 

S’ha exposat els avantatges i desavantatges dels quadres dobles doncs el que es pretén en aquest TFG 

és el prototipatges d’un quadre semirígid que agafarà aspectes positius dels quadres dobles i corregirà 

els aspectes negatius. 
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5. Que es l’enduro dintre del àmbit del ciclisme 

Entrant més en detall, l’enduro avui dia ho reconeixem com una modalitat específica de la bicicleta de 

muntanya que com hem dit anteriorment es caracteritza principalment pel recorregut que ofereix la 

suspensió anterior/ posterior i la geometria del quadre. 

Generalment una bicicleta d’enduro té un sistema de suspensió davanter de 150-170mm i a vegades 

en les bicicletes dobles trobem un quadrilàter articulat amb un amortidor que dona 145-165mm. 

 
Figura 26 Bicicleta commençal meta SX (font pròpia) 

L’estructura del quadre és tubular i generalment formada per tubs d’aliatges d’alumini. En les bicicletes 

sense suspensió posterior trobem també que el quadre pot ser d’estructura tubular Chromoly (aliatge 

d’acer de Crom-Molibdè) i com alternativa a aquests dos materials estaria els aliatges de Titani que és 

més car de produir però ofereix unes característiques mecàniques molt optimes. Avui en dia amb els 

avenços en la investigació de nous materials trobem també bicicletes d’enduro fetes totalment de fibra 

de carboni un material molt nou que a priori ofereix molt bona resistència/pes. 

La bicicleta d’enduro busca un compromís entre longevitat/rigidesa/pes arribant a sacrificar aquest 

últim punt per tal que aguanti el màxim possible. 

Diem longevitat perquè en tota bicicleta que adquirim es vol que duri el màxim possible en funció del 

us que se li dona i que no falli en el moment més inoportú. Aquí entren factors com la corrosió, fatiga 

i danys estructurals (com per exemple en els quadres de fibra de carboni)   

Rigidesa, a major rigidesa major rendiment en la transmissió de l’esforç dels pedals al moviment de la 

bici. 
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En les competicions ciclistes existeix la modalitat enduro, bàsicament la competició consta de trams de 

baixada cronometrats amb trams de pujada que no es cronometren però penalitzen si no els realitzes 

en un temps establert. 

En termes de geometria de la bici d’enduro ha de tindre molt slooping (terme anglès que fa referència 

a l’angle negatiu del tub superior del quadre) per permetre baixar molt el seient ja que és necessari 

poder controlar bé la bicicleta en zones tècniques de forta pendent. 

Així doncs, generalment una bici d’enduro ha de reunir unes característiques geomètriques i 

estructurals determinades que les diferencia estèticament i mecànicament d’altres modalitats.  
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6. Materials 

En l’actualitat existeixen diferents opcions per tal de construir una bicicleta. 

Com a possibles materials trobem el Bambo, fusta laminada, aliatges d’alumini, acer crom-molibdè i 

laminats de fibra de carbono. 

 
Figura 27 Comparativa dels acabats estètics segons material: bambo, laminat  de 

fusta, fibra de carboni i titani ordenat d’esquerra a dreta i de dalt avall. 

(font pròpia). 

Es poden usar diversitat de materials fins i tot és possible imprimir una bici sencera amb impressora 

3D en ABS (acrylonitrile butadiene styrene) tot i així ens centrarem en aquells materials que ens 

ofereixen bona relació resistència /densitat. 
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6.1. Propietats i justificació del material 

El material que s’utilitzarà per a construir el quadre ha de reunir unes propietats determinades a tenir 

en compte: 

Densitat 

És la propietat que relaciona el pes del material en relació al volum que ocupa.  

Com a dada trobem que la densitat del alumini correspon a la 1/3 part de la del acer mentre 

que la del titani és la ½. 

Rigidesa 

La rigidesa be determinada per una propietat intrínseca del material corresponent al seu 

Mòdul Elàstic o Mòdul de Young.  

Aquest es determina dintre de la regió elàstica del material.  

𝐸 =
𝜎

𝜀
=

𝑭 𝑺⁄

∆𝑳 𝑳⁄
 

 

(Eq. 1) 

On F és la força aplicada dintre el règim elàstic.  

S és la secció del material que aguanta l’esforç.  

L és la deformació elàstica del material.  

Resistència 

Aquesta propietat ens informa de la carga màxima que pot suportar un material sense que es 

produeixi una deformació permanent. Està relacionat amb el límit elàstic σo i es determina 

traçant una línia paral·lela al Mòdul de Young fins a trobar el valorcorresponent de σ. 

La vida a fatiga 

La vida a la fatiga fa referència a la resistència i vida del material al ser exposat a un cicle de 

càrregues constants de tensió tracció/compressió, aquestes càrregues formen part de les 

irregularitats del terreny, el pedaleig, inclús els canvis de temperatura que pateix el material 

amb els canvis de densitat que comporta, tot això compromet a la vida del quadre.  
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Ductilitat 

És la capacitat que té un material a deformar-se plàsticament abans de trencar-se quan és 

sotmès a un esforç de tracció. Un material dúctil és aquell capaç de deformar-se molt abans 

de trencar, pel contrari aquells materials que no presenten aquesta propietat són fràgils. 

Tenacitat 

És la capacitat que té un material per absorbir energia i deformar-se plàsticament abans de 

trencar-se i ha de fer balanç entre resistència i ductilitat 

Comparativa de les propietats amb diferents materials segons els més usats en el sector de l ciclisme: 

 
Figura 28 Diagrama comparatiu entre les propietats dels diferents materials. Escala 

del 1 al 5 en ordre creixent de menys a més òptim. 

Font: http://blog.nbici.es/2014/05/19/materiales-en-la-fabricacion-de-cuadros-mtb-

propiedades-de-los-materiales-parte-ii/ 

Juntament  a la figura Figura 28 afegirem les següents gràfiques: 

http://blog.nbici.es/2014/05/19/materiales-en-la-fabricacion-de-cuadros-mtb-propiedades-de-los-materiales-parte-ii/
http://blog.nbici.es/2014/05/19/materiales-en-la-fabricacion-de-cuadros-mtb-propiedades-de-los-materiales-parte-ii/
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Figura 29 Comparativa de diferents materials segons la relació Tensió/Densitat 

Font: http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/strength-

density/NS6Chart.html 

Tal i com observem a la Figura 29 la força (strenght) mesura la resistència del material fins que trenca 

causat per l’aplicació d’un esforç (o carrega per unitat d’àrea (σm)) 

La gràfica ens mostra el límit elàstic per esforços axials de tracció, excepte els materials ceràmics que 

ens dona les dades a compressió, doncs els materials ceràmics la resistència a la tracció és molt menor. 

Amb aquesta gràfica (Figura 29) podem escollir d’entre els diferents materials el que s’ajusta més a les 

necessitats del present projecte.  

Les diferents tipologies de fusta quedarien descartades, és cert que tenen una densitat molt baixa però 

el seu rati resistència/densitat és baix inclòs fent un laminat de fusta no seria una solució per un quadre 

de bicicleta d’enduro. 

Així doncs tenim diferents possibilitats, entre els compòsits i els metalls.  

Entre aquestes dues categories hauríem de descartar els compòsits perquè Són una opció a tenir en 

compte com podem veure a la Figura 29 però no és possible realitzar un estudi exhaustiu amb el 

Solidworks, ni en cap  altre programa CAD habitual. tal i com es pot veure en el Annex 1.   

Centrant-nos en els metalls primerament havíem dit que una bona opció podia ser els aliatges 

d’alumini, l’acer crom molibdè o aliatges de titani. Fent un cop d’ull a la Figura 30 veiem el següent: 

http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/strength-density/NS6Chart.html
http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/strength-density/NS6Chart.html
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Figura 30 Comparativa entre metalls Tensió/Densitat 

Font: http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/strength-

density/NS6Chart.html 

En la primera de les gràfiques trobem la categoria de metalls i en concret a la segona gràfica ens mostra 

els metalls d’alta resistència (High Alloy steels)  allí s’hi troba els aliatges de titani i aliatges d’acers d’alta 

resistència. 

Històricament els aliatges d’acer eren molt usats en els quadres de MTB, concretament l’aliatge crom 

molibdè, era el més utilitzat doncs donava unes propietats mecàniques molt destacables, 

malauradament presenta poca resistència a la corrosió i la seva elevada densitat fan que descartem 

aquesta opció. 

L’alumini per la seva part és un material, com veiem lleuger però presenta alguna petita problemàtica 

a la corrosió sobretot aliatges de la sèrie 7000, comparant amb el seu competidor el titani, 

descartaríem aquest material, doncs volem que el material usat perduri durant un període llarg de 

temps. 

Després de tot plegat i malgrat els costos elevats d’obtenció, de mecanització i soldadura la opció que 

escolliríem seria usar una aliatge de titani, doncs, reuneix totes les qualitats. És el candidat perfecte pel 

disseny del quadre tal i con s’observa en la Figura 28 i la Figura 30. 

Dintre de les diferents opcions la més resistent es troba en l’aliatge Titani- Alumini-Vanadi amb la 

nomenclatura UNS: R56400. 

Composició 6% d’Alumini i un 4% de Vanadi   

Densitat de 4.43 g/cm3  

Mòdul Elàstic de E= 113.8 GPa. 

  

http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/strength-density/NS6Chart.html
http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/strength-density/NS6Chart.html
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6.2. Aliatge de titani 

 

 
Figura 31 Diagrama Ti-Al. Aquí no es mostra l’efecte del vanadi, aquest  és un 

estabilitzador de la fase beta de manera que permet obtenir fase beta a temperatura 

ambient. 

Font: http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/titanio-aluminio-vanadio-forjado-

950-%C2%BAc-enfriado-al-aire-hasta-600-%C2%BAc-mantenido-esta 

  

http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/titanio-aluminio-vanadio-forjado-950-%C2%BAc-enfriado-al-aire-hasta-600-%C2%BAc-mantenido-esta
http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/titanio-aluminio-vanadio-forjado-950-%C2%BAc-enfriado-al-aire-hasta-600-%C2%BAc-mantenido-esta
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Figura 32 Diagrama esquemàtic pseudo-binari per l’aliatge Ti-6%Al amb diferents 

concentracions de vanadi. 

Font: http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/titanio-aluminio-vanadio-forjado-

950-%C2%BAc-enfriado-al-aire-hasta-600-%C2%BAc-mantenido-esta 

Usariem aquesta doncs és la més usada històricament en quadres de bicicleta i és relativament facil 

trobsr-la en catàlegs.  

http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/titanio-aluminio-vanadio-forjado-950-%C2%BAc-enfriado-al-aire-hasta-600-%C2%BAc-mantenido-esta
http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/titanio-aluminio-vanadio-forjado-950-%C2%BAc-enfriado-al-aire-hasta-600-%C2%BAc-mantenido-esta
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7. Conformació dels Tubs 

Per tal de donar la forma desitjada als tubs usaríem tècniques de hidroformat, mitjançant un motlle 

amb la forma final del tub, una premsa hidràulica que simultàniament aplicaria pressió a les dues parts 

del motlle i aplicaria força axial al tub per evitar un aprimament en alguna secció del tub, després amb 

i la injecció de líquid a través del tub es donaria la forma final. 

 
Figura 33 Procés d’hidroformat de tubs. 

Font: http://www.fischer-

group.com/es/fischer_companies/fischer_hydroforming/multiple_shapes.php 

 

  

http://www.fischer-group.com/es/fischer_companies/fischer_hydroforming/multiple_shapes.php
http://www.fischer-group.com/es/fischer_companies/fischer_hydroforming/multiple_shapes.php
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8. Soldadura  

Per tal d’unir els diferents tubs que conformen l’estructura comentarem breument les diferents 

opcions possibles de soldadura, i ens centrarem en aquella tècnica que sigui més viable. 

Soldadura mitjançant arc voltaic 

 Mitjançant elèctrodes o soldadura per punts 

 Elèctrodes consumibles 

 Elèctrodes no consumibles 

Soldadura autògena o de gas (oxiacetilènic)  

Soldadura amb energia (mitjançant bombardeig d’electrons o dit vulgarment per làser) 

Soldadura d’estat sòlid 

 Ultrasònica 

 Per explosió 

 Per fricció 

 Per pols electromagnètic 

 Soldadura de co-extrusió 

 Soldadura per corró 

 Soldadura en fred 

 Per inducció 

 Alta freqüència 

 Pressió en calent 

 Exotèrmica 

Soldadura per forja 

De tots aquest mètodes començarem descartant els menys viables. 

La soldadura per punts seria la menys viable, doncs ens seria impossible unir per exemple el tub inferior 

amb el tub de la direcció, a més el tipo de soldadura no ens ofereix una continuïtat entre les peces 

doncs no existeix un cordó de soldadura. 

Continuaríem descartant la opció de forja. Per soldar amb forja és necessari escalfar les dues peces i 

escollir el punt d’unió i mitjançant un martell colpejar fort fins acabar unint les dos parts combinant 

calor i pressió, per unir les parts del quadre ens seria impossible aquesta pràctica. 
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L’altre gran grup seria el de soldadura en estat sòlid, consisteix en unir 2 materials mitjançant vibració 

i pressió, en el nostre cas seria impracticable aquesta tècnica, funciona molt bé per exemple en unions 

de planxes sempre que la unió es realitzi per la superposició entre elles, ja que es necessari poder 

pressionar una contra l’altre per produir la unió. 

La soldadura per làser també quedaria descartada, és molt ràpid unir 2 peces mitjançant aquest 

mètode però el gran desavantatge es que es necessita maquinaria molt especialitzada i una càmera 

d’aïllament de grans dimensions. 

La opció de soldadura per gas és pràctic per a realitzar unions entre planxes de poc espessor, però no 

esta indicada per a realitzar unions amb peces de titani, doncs la composició del gas combustible esta 

format per carboni i nitrogen que cremen junt amb l’oxigen i atacarien al titani, per tant descartaríem 

aquest procediment. 

Finalment ens queda, la soldadura per elèctrodes consumibles i elèctrodes no consumibles.   

Aquests dos tipus de soldadures van acompanyats de l’aportació d’una atmosfera amb gas inert, 

d’aquesta manera la qualitat de la soldadura és molt més òptima i el procediment per aconseguir 

aquesta atmosfera no és gaire difícil. Parlem doncs de les soldadures MIG/MAG i soldadures TIG. 
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8.1. Soldadura TIG 

La soldadura TIG prové de l’anglès Tungsten Inhert Gas es caracteritza per l’ús d’un elèctrode 

permanent normalment format per tungstè aliat amb altres materials. Antigament s’utilitzava vara de 

Tungstè pura (color verd) i vara de Tungstè aliat amb Tori (color vermell) però actualment esta prohibit 

doncs és altament perjudicial per la salut. 

Actualment aquestes dues varetes s’han substituït per altres:  

 

 
Figura 34 Alternatives a les antigues varetes de Tungstè Pur (color verd) i Tungstè 

amb Tori (color vermell) altament perjudicial per la salut (any 2014) 

Font: APASOL https://www.youtube.com/watch?v=VRCLY7Ach_0 

Donada l’elevada temperatura de fusió del Tungstè 3400oC acompanyat per l’atmosfera de gas inert la 

punta del elèctrode quasi no es desgasta amb un ús prolongat. Per tal de crear aquesta atmosfera 

inerta s’usa l’heli o l’argó. 

https://www.youtube.com/watch?v=VRCLY7Ach_0
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A continuació podem veure una fotografia tots els elements per fer soldadura TIG. 

 
Figura 35 Components per realitzar una soldadura TIG. 

Font: APASOL https://www.youtube.com/watch?v=VRCLY7Ach_0 

 
Figura 36 Pistola de soldadura TIG 

Font: APASOL https://www.youtube.com/watch?v=VRCLY7Ach_0 

A la Figura 36 podem veure els diferents elements que formen l’entorxa de soldadura TIG. A Través de 

la Buza ceràmica és per on surt el gas, en funció la potència de treball i de la mida de la soldadura 

existeixen diferents diàmetres d’aquesta peça. El difusor de gas s’encarrega d’injectar el gas. També 

podem veure la vareta de Tungstè junt amb les peces pertinents per la correcta fixació. Finalment 

tenim el capçal o s’acobla tot, i des d’on podem controlar quan comença la soldadura i quan acaba 

https://www.youtube.com/watch?v=VRCLY7Ach_0
https://www.youtube.com/watch?v=VRCLY7Ach_0
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mitjançant un botó.   

A més de tot això faltaria afegir la vareta de aportació del material que acostuma a ser del mateix 

aliatge que el materials a soldar, l’aportació es fa mitjançant moviments específics de la mà que no 

subjecta l’entorxa. 

8.2. Soldadura MIG/MAG 

En les soldadures MIG (Metal Inert Gas) i MAG (Metal Active Gas) és un procediment de soldadura per 

elèctrode consumible amb un gas protector.  

En la MIG el gas de protecció és inert i no actua en el procés de soldadura, mentre en la MAG el gas 

protector es comporta de manera “inerta” en la contaminació de la soldadura, però per altra banda 

intervé termodinàmicament en ella. 

La soldadura MIG/MAG a diferència de la TIG no fa falta una vareta d’aportació de material doncs és 

el mateix elèctrode que aporta material i ho fa de forma automatitzada i contínua des de la entorxa. 

És molt fàcil automatitzar el procés i es poden fer soldadures uniformes de manera molt ràpida.  

Potser un dels pocs inconvenients de les soldadures MIG/MAG és que el cordó de soldadura és més 

gran que en el TIG i a diferència d’aquesta a vegades la unió és dèbil doncs penetra menys per tant la 

soldadura no és de tant bona qualitat, a més de tot això hem de dir que depenent si usem CO2 (Active 

Gas) o Argó (Inert Gas) tenim diferents coses a tenir en compte. 

En les soldadures MIG com hem dit el gas que s’usa és Argó s’utilitza aquest amb una concentració del 

100% en soldadures de titani, alumini, coure i níquel. Per altra banda usem 5% d’Argó mesclat amb 

oxigen per unions en acers, doncs si fos argó pur provocaria mossegades i cordons de soldadura 

irregulars. 

En les soldadures MAG el gas que s’utilitza és el CO2, és més econòmic que l’Argó, i ofereix major 

penetració de soldadura i evita les mossegades i les irregularitats en la soldadura, per contrapartida 

l’arc voltaic és molt enèrgic i fa que es produeixin moltes projeccions de material. 

Molts cops en la indústria s’utilitza una mescla del 15%-25% de CO2 amb Argó doncs els avantatges 

són: 

 Bany de fusió més fred 

 Millora de l’aspecte del cordó de soldadura 

 Arc voltaic més suau i estable 

 Menor projeccions 

 Millor visibilitat del bany 
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Com a contrapartida esta l’aspecte econòmic. 

Com exemple d’un equip MIG/MAG tenim: 

  
Figura 37 Equip bàsic de soldadura MIG/MAG. 

Font: https://image.slidesharecdn.com/soldaduramig-mag-120824235443-

phpapp02/95/soldadura-mig-mag-10-728.jpg?cb=1345852682 

8.3. Valoració 

Per tal d’escollir un tipus de soldadura o un altre ens hem de plantejar quin acabat volem al quadre, si 

es vol que sigui com un disseny minimalista i sofisticat o amb estètica una mica més pesada i robusta, 

pel primer cas tindríem la soldadura TIG i per l’altre costat amb soldadures més visibles i prominents 

seria la MIG/MAG, en el cas del titani hauria de ser soldadura MIG.  

Per aquest projecte donat que s’utilitzarà un material tan “Premium” com el Titani s’ha optat per la 

sofisticació i escollirem una soldadura TIG, que donarà una estètica en les unions molt fina i 

professional, a la vegada que s’obté un cordó de soldadura continu i resistent. 

https://image.slidesharecdn.com/soldaduramig-mag-120824235443-phpapp02/95/soldadura-mig-mag-10-728.jpg?cb=1345852682
https://image.slidesharecdn.com/soldaduramig-mag-120824235443-phpapp02/95/soldadura-mig-mag-10-728.jpg?cb=1345852682
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9. Acabat superficial 

La superfície de les peces defineixen la separació de la pròpia peça amb el medi exterior o també pot 

ser la part per la qual s’uneix amb altres peces, per tant mereix una especial atenció, doncs el seu estat 

dependrà tant el funcionament com el rendiment d’una màquina o mecanisme, la duració o fins i tot 

les possibilitats de venta, en funció del aspecte més o menys atractiu. 

Per tant és una part important de la producció de l’objecte i mereix un coneixement ampli per part del 

projectista. 

Els objectius funcionals que una superfície hauria de complir els podem classificar: 

Protectors 

 Resistència a la corrosió i a l’oxidació 

 Resistència a l’absorció 

Decoratius 

 Millorar l’aspecte 

Tecnològics 

 Disminució o augment de la fricció 

 Resistència al desgast, amb els conseqüents beneficis de: 

o Manteniment de jocs 

o Facilitat d’intercanviabilitat 

 Resistència a la fatiga 

 Reflectivitat 

 Prevenció del gripat 

 Millorar la soldabilitat 

 Conductivitat o aïllament elèctric 

Per satisfer aquests aspectes funcionals s’actua ses del punt de vista de la superfície en dos sentits, 

definint: 

a) l’acabat (rugositat superficial)  

b) els  tractaments i recobriments a aplicar sobre aquestes amb la següent seqüencia de treball:  
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 Producció de la superfície 

 Neteja i preparació 

 Recobriments 

9.1. Mètodes de producció de superfície 

Per tal de crear superfícies en una peça destacaríem els principals procediments necessaris que són: 

 Obtenció mitjançant motlle 

 Forja 

 Estampació 

 Laminat 

 Extrusió 

 Maquinaria d’eines per arrencament de material 

 Maquinaria d’eines sense arrancar material 

 Maquinaria d’eines que usen abrasius 

 Procés de poliment mitjançant un barril vibratori 

 Raig de sorra 

 Brunyit 

 Raig de perdigons (Raig Peening) 

 Procediments manuals 

En el cas del disseny d’aquest TFG usarem el Raig de Sorra de gra fi. 

9.2. Recobriments 

Els recobriments per aplicar a les diferents peces en base al sistema d’obtenció utilitzat els 

classifiquem: 

 Inorgànics 

 Immersió i reacció química 

 Electrolítics 

 Processos de deposició no electrolítics 

o Immersió en metall fos 

o Metal·litzat per projecció 

o Electroless 

o Plaquejat 
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o Procés per deposició de vapors metàl·lics 

 Orgànics 

o polvoritzat: aerògrafs, esprai, electrostàtic 

o Immersió 

o Rodets automàtics 

o Cortina de pintura 

o Pintat en tambor 

o Electropintat (electroforesis) 

o Cataforesis 

Per la satisfacció d’objectius funcionals els procediments mes usats són: 

 Protecció 

o Pintures protectores 

o Deposició de metalls 

o Recobriments de conversió 

 Decoració 

o Pintures 

o Recobriments crom, níquel 

o Recobriments joieria 

 Tecnològic 

o Recobriments electrolítics 

o Metal·litzats 

o Deposició per alt buidat 

o Tractaments mecànics 

9.3. Valoració 

En aquest treball l’objectiu primordial no és saber en detall cadascú dels diferents mètodes per realitzar 

diferents acabats superficials, es pretén doncs introduir o nomenar alguns dels més usats en l’àmbit 

industrial i en concret es parlarà del mètode més escaient per donar un bon acabat al present projecte, 

doncs com s’ha dit és clau un bon acabat per donar bona sensació de la peça. 

Analitzant el material que s’usarà aquest no és corrosiu amb el medi no amb l’aigua, donat que en el 

cas dels metalls és primordial una capa protectora per aïllar el metall dels agents externs en el titani 

no faria falta, fet que donarà a la peça exclusivitat, per  tant, s’optarà per un sorreig fi per donar un 

aspecte uniforme a la peça així com dotar-lo amb un tacte suau i agradable podent jugar inclús amb 
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diferents tipus de sorrejos per tal de representar el logotip de la marca o algun aspecte estètic de 

composició gràfica. 
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10. Disseny formal geomètric 

10.1. Referents 

En la modalitat de l’enduro trobem diferents exemples en el mercat que ens serveixen com a 

referència, s’ha parlat d’aquesta modalitat en l’apartat 4.4 però en aquest capítol exposarem una pluja 

d’exemples com a punt de partida del disseny. 

 

 

 
Figura 38 exemples de diferents bicis existents en el 2017  

font: https://www.redbull.com/gb-en/best-enduro-mountain-bikes 

https://www.redbull.com/gb-en/best-enduro-mountain-bikes
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10.2. Bases del disseny 

Per tal de dissenyar el quadre de bicicleta d’enduro es va partir de la idea que el quadre tenia que 

recopilar el millor possible dels quadres dobles i dels rígids i fer una estructura diferent el que es veu 

normalment. 

Es va partir d’un croquis base 

 
Figura 39 Croquis base (font pròpia). 

Primerament es pretenia fer un quadre d’estructura tubular en carbono, on les unions dels tubs 

fossin formes orgàniques molt sòlides i els tubs fossin totalment circulars. 

Tot i això es va desestimar aquest tipus de disseny doncs mitjançant el simulador de càlcul per 

elements finits del Solidworks, era impossible realitzar un estudi detallat de les diferents peces, ja 

que el Solidworks treballa analitzant l’estructura amb determinats tipus de materials.  

 
Figura 40 Detall de la potencia amb forma orgànica per fer-la en fibra de carboni (font 

pròpia) 
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El cas de les fibres de carboni són làmines unidireccionals o bidireccionals (teixides) que s’enganxen 

una a sobre de l’altre amb l’ajuda d’un motlle (que els dona forma)i resina d’epòxid per unir-les entre 

elles. El problema de tot plegat es que si apliques el material de fibra de carboni, Solidworks entendrà 

que tot el sòlid esta fet d’una làmina molt gruixuda de fibra i analitzarà tot en base aquesta 

aproximació errònia, per la qual cosa per fer més precisos els càlculs es va desestimar aquest material 

i es va optar per el Titani. 

 
Figura 41 Caixa de pedalier, detall unió tub inferior amb tub del seient i les beines 

(font pròpia). 

Per tant tenim com a punt de partida la forma bàsica de la geometria del quadre d’enduro però aquest 

cop es prendrà consciencia per tal de fer un disseny d’estructura tubular soldat. És important aquest 

incís doncs no es permet fer formes tan orgàniques com en la fibra de carboni, les formes orgàniques 

vindran en el conformat dels tubs mitjançant l’hidroformat. 

Durant tot el procés de disseny han anat sorgint diferents entrebancs de disseny doncs aparentment 

el fet de dissenyar un quadre sembla una cosa trivial però no ho és, aquí es presenta una segona 

proposta de disseny fallida. 

 
Figura 42 Segona proposta del quadre semirígid (font pròpia). 
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Com es pot observar a la Figura 42 a primer cop d’ull veiem que sembla un bon disseny, però el fet 

d’haver usat splines de disseny va fer que fos impossible l’acotament de les diferents parts.  

Finalment després de replantejar tot des de zero, sorgeix la proposta definitiva amb un disseny més 

polit que permet un acotament de totes les parts: 

 
Figura 43 Prototip final on s’observa la nomenclatura de les peces soldades (font 

pròpia). 

A continuació s’exposarà el procés de disseny i les diferents opcions en les seccions dels tubs.  

10.3. Procés 

Partint d’un croquis de referència s’exposarà el procés que s’ha usat per tal d’arribar al resultat final. 

Primerament es parteix d’un croquis base, on és important acotar tot molt bé per tenir un bon punt de 

partida, després al llarg del procés de disseny es poden anar fent modificacions. Usant la metodologia 

que es presenta en aquest treball es possible modificar peces concretes del disseny sense que es 

produeixin errors en les demés operacions “filles”. 
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Figura 44 Croquis base (font pròpia). 

Es important prendre la referència de la roda davantera, doncs cal tenir en compte el recorregut de la 

suspensió davantera. 

Seguidament prenent com a referència aquest croquis es procedeix a fer les diferents peces que 

composen el quadre dintre d’un mateix arxiu de Solidworks, sense la necessitat de realitzar un 

assemblatge, és una manera diferent de treballar amb aquest programa però si es fa tot de manera 

ordenada és una bona metodologia, on amb un únic arxiu podem generar múltiples sòlids, d’aquesta 

manera tenim en tot moment la distribució de les peces en l’espai sense haver de recórrer a les 

relacions de posició en el assemblatge.  

Les diferent peces es van generaran amb croquis de referència independents que prendran com a 

referència el croquis principal Figura 44. 

 
Figura 45 Detall del procés de modelat 3D amb Solidworks. (font pròpia). 

D’aquesta manera i usant les superfícies es van generant  totes les peces i més tard es donarà espessor 

a aquestes. 
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A continuació s’exposarà les principals peces i els diferents detalls amb la justificació formal d’aquestes. 

Tub inferior 

 
Figura 46 Detall de la secció del tub inferior (font pròpia). 

La unió amb el tub de la direcció s’ha escollit que fos secció triangular ja que proporciona bona rigidesa 

lateral a l’estructura, en el cas de la secció que uneix amb la caixa de pedalier s’ha optat per una secció 

quadrangular, donat que el tub de la caixa de pedalier es un cilindre posat en horitzontal de 92mm 

d’amplada i 41mm de diàmetre interior i la figura geomètrica que encaixa millor amb aquest i dona 

una bona unió és la opció escollida. 

Tub superior 

Pel tub superior , s’ha fet una operació també de recobriment passant d’una secció circular, que 

encaixa amb el tub de la direcció, a una secció també quadrangular, es pot justificar aquesta forma 

donat que la unió que es pretén obtindré en el tub de la direcció és una unió de soldadura amb 

intersecció de dos tubs units al tub de la direcció. Per tant seccions com la circular (en el cas del tub 

superior) i triangulars (en el cas del tub inferior) fan que es pugui interseccionar be els 2 tubs, a més 

d’això es una tipologia de secció molt usada per realitzar quadres i l’estètica que dona vers la 

funcionalitat que ofereix és molt  bona. En el cas de la secció quadrangular s’ha escollit de manera que 

la unió amb el tub del seient sigui el millor possible. Donat que el tub del seient està sotmès a un esforç 

constant de flexió de F=P·sin(90-73) on un dels punts més crítics és la unió amb el tub superior, la forma 

quadrangular ofereix un bon dissipador d’esforços en la secció crítica de la soldadura.  

A més a més s’ha reforçat la unió amb un nervi de secció circular que uneix el tub superior amb el tub 

del seient. 
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Figura 47 Detall unió tub superior amb tub inferior (font pròpia) 

Tub seient 

El tub del seient té un disseny que va de secció circular a secció quadrangular a la part inferior, pel 

mateix motiu que el tub superior i tub inferior  fa possible una unió més uniforme i millor amb el tub 

del pedalier. 

 
Figura 48 Detall tub seient (font pròpia). 

Tub pedalier i tub direcció 

Aquestes dues peces cadascuna compleix amb els estàndards principals per acoblar diferents 

cassoletes normalitzades dintre del àmbit del MTB, en el cas de la direcció trobem direccions “tapered” 

amb cassoletes de 44mm de diàmetre interior superior i de 56 mm de diàmetre interior inferior. 
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Pel pedalier seria un “press fit” que significa que la unió entre cassoletes i quadre no és amb rosca sinó 

a pressió, de 92mm d’ample amb un diàmetre interior de 41mm. 

 
Figura 49 Detall del tub de pedalier i del tub de direcció (font pròpia). 

Nervi 

El nervi com s’ha dit permet una unió solida entre el tub superior i el tub del seient, tal i com es pot 

veure en la Figura 47 es tracta d’una peça senzilla de secció circulat. 

Pletina 

La pletina és la part més important del treball, és la peça que actua com una ròtula, ha de ser una peça 

suficientment prima per que sigui capaç de flexionar i a la vegada no pot ser molt prima perquè també 

ha de aguantar esforços axials de tracció. S’ha decidit finalment que la peça tindrà un gruix de 2mm, a 

més a més no és una peça simètrica doncs el costat dret ha de acoblar-se els plats de la transmissió, 

per això no es simètrica. 

 
Figura 50 Detall de la pletina (font pròpia). 
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Beines 

Les beines permeten la unió entre la pletina i les punteres, s’ha escollit una secció quadrangular 

continua amb una forma sinusoïdal, doncs les punteres es troben a una amplada major que la pletina. 

 
Figura 51 Detall de les beines (font pròpia) 

Punteres 

Les punteres mereixen una atenció doncs a la puntera dreta trobem que a més de suportar la roda ha 

de tenir un encaix per la puntera del canvi. 

 
Figura 52 Detall encaix de la puntera dreta amb la puntera del canvi (font pròpia) 
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Figura 53 Detall puntera del canvi.(font pròpia). 

Per permetre la unió entre les dues peces l’encaix serà mitjançant una rosca que roscarà amb la 

puntera del canvi. 

 
Figura 54 Detall unió de les tres peces que formen la puntera dreta. (font pròpia). 

A la Figura 53 es pot veure el detall de la unió amb la roda, correspon a la operació extruïda semicircular 

que sobresurt respecte l’alçat, es per allí on reposarà la roda del darrere. La resat de la forma serveix 

per acoblar el canvi, es necessària aquella forma pel correcte acoblament. 

Per altra banda tenim també la puntera dreta, aquesta ha de permetre poder roscar i acoblar la pinça 

del fre, a més a més ha de poder recolzar-se l’altre costat de l’eix de la roda. 
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Figura 55 Detall de la puntera esquerra (font pròpia). 

Tirants 

Així com les beines els tirants seran de secció quadrangular i seran una mica més amples per tal de 

aguantar millor els esforços de compressió i evitar el vinclament. 

 
Figura 56 Detall dels tirants (Font pròpia) 

En la Figura 56 observa també la segona unió de la pinça del fre, aquesta es soldarà al tirant després 

de l’hidroformat del tub del tirant. 

Unió amortidor 

La peça en qüestió permet la unió dels tirants amb la goma de cautxú sintètic que absorbirà les 

vibracions. 
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Figura 57 Detall de la peça unió amortidor.(font pròpia) 

Goma 

La goma te la forma idèntica de la zona interna de la peça anterior. D’aquesta manera es garanteix la 

unió perfecte. 

 
Figura 58 Detall de al peça de goma (font pròpia). 

Es pot apreciar els forats que serveixen per que la goma es pugui comprimir, donat que aquesta peça 

es troba encaixada entre dues peces, en el moment que es comprimeix necessita aquests forats perquè 

la goma pugui expandir-se. Sense això no es podria comprimir tant. 

Finalment l’últim detall que s’ha afegit és una peça al tub del seient que el que faria seria evitar el 

desplaçament de la peça de goma. 
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Figura 59 Detall peça anti-lliscament.(font pròpia) 

Amb tot plegat l’aspecte estètic final que tindria seria el següent. 

 
Figura 60 Aspecte final amb material Titani 6Al 4V 

Render fet amb Keyshot6 (Font pròpia) 
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11. Càlculs 

Per tal de realitzar els càlculs s’ha utilitzat el simulador de solidworks, que mitjançant un mallat de la 

geometria de la peça es pot arribar fer un estudi d’esforços per elements finits. Aquests càlculs no 

deixen de ser orientatius i no s’han de prendre al peu de la lletra, són un punt de referència per valorar 

si el disseny realitzat es coherent i per tant es pot continuar realitzant el prototip escala 1:1 per 

posteriorment realitzar una proba d’esforços en un banc de proves.  

Cal fer un incís en el mètode que té solidworks per realitzar les probes d’esforços, i es que no és possible 

fer un càlcul d’esforços del conjunt de la bicicleta i el motiu és que els tubs de la bicicleta estan foradats 

per dintre i el mallat que té el solidworks no permet mallar l’espessor dels tubs un cop aquests estan 

“soldats” per tant es procedirà en fer un càlcul de les peces crítiques que aguanten més vibracions i 

esforços, aquestes són: els tirants, les beines la pletina inferior i la peça d’unió de la suspensió.  

Segons l’Annex 2 tenim que les peces a analitzar són els tirants i la pletina. 

A continuació es mostra un resum dels resultats del simulador del Solidworks, es pot consultar l’estudi 

detallat a l’Annex 3 Informe Solidworks capítol Estudio solicitaciones pieza nº9”. 

 
Figura 61 Captura de pantalla de l’estudi de Simulació de tensions (font pròpia). 

Com s’observa a la Figura 61 les deformacions són exagerades, és una manera de representació del 

programa, la peça es deforma aproximadament 322mm segons la Figura 62 que es mostra a 

continuació: 
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Figura 62 Deformacions peça pletina nº9 (Font pròpia). 

S’observa un gran desplaçament, això es perquè en aquesta simulació no hem considerat els tirants 

que limitarien i absorbirien altres esforços que no fossin compressió, realment el que observem es que 

la pletina aguanta molt be, donada la deformació exagerada. Amb aquestes dues dades podríem donar 

vàlid el disseny, la secció crítica apareix en vermell uniformement ben repartit sense concentració de 

tensions importants, la solució final seria donar un cordó de soldadura més generós en aquell punt, tot 

i així no es preocupant doncs el comportament d’aquesta peça amb tot el conjunt del quadre donaria 

uns resultats diferents i possiblement millors, deixaríem aquesta hipòtesis per estudis posteriors amb 

assajos amb prototip real, en el banc de proves. 

Com que aquesta peça està sotmesa a un cicle constant de càrregues amb una deformació molt 

exagerada s’ha procedit a fer un estudi complet de fatiga. 

 
Figura 63 Detall estudi fatiga percentatge de fallida a 100000 cicles. 
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Els resultats que es mostren són esperançadors per una càrrega màxima que hem calculat donat un 

escenari extrem ens dona que per 100000 cicles la peça es mantindria en condicions òptimes. 

L’altre peça interessant a analitzar seria els tirants, doncs preocupa que la secció escollida sigui suficient 

per evitar el vinclament de les peces sotmeses a compressió, es pot consultar l’estudi complert en 

l’Annex 3 Informe Solidworks capítol Estudio solicitaciones piezas nº 15 y 16” . 

La força de 2356.25N a compressió escollida per realitzar la prova es pot consultar en l’Annex 2.  

A continuació fem un breu resum. 

 
Figura 64 Estudi estàtic comprovació si es produeix vinclament (font pròpia). 

A primer cop d’ull veiem que la peça no aguanta apareixen concentrador de tensions perillosos a la 

part externa de les peces 16 i 17,però realment no és cert, així com s’ha dit anteriorment s’ha de ser 

crític amb els resultats que ens ofereix el simulador de Solidworks, per sort el mateix programa facilita 

una animació de la deformació, consultant-la s’aprecia un error que no podem controlar en la 

simulació. 

A causa de la forma sinusoïdal del les peces i aplicant una força de compressió aquestes tendeixen a 

xafar-se però a la vegada es deformen cap a fora. Els tirants aniran soldats a les punteres i aquestes 

estaran unides a la roda per un eix passant de 12mm de diàmetre, suficientment resistent per absorbir 

aquests esforços laterals que es creen. 

Per tant amb tot no faria falta realitzar cap altre estudi, doncs els resultats són favorables i 

esperançadors per realitzar un prototip i sotmetre’l a un assaig d’esforços detallat.  
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12. Resum dels pressupostos 

A continuació es mostra un resum dels pressupostos detallats en el dossier “Pressupostos”.  

 Tenim les següents taules: 

 

 Taula 1 Resum pressupost prototip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

  
RESUM PER CAPÍTOLS 

  

     

             

 
CAP.1 TITANI 

         
111,40 € 

  
 

          

 
CAP.2 CONFORMACIÓ 

        
    56.047,39 €  

             

 
CAP.3 MOTLLE 

       
      7.320,56 €  

             
 

CAP.4 MECANITZAT 
        

      2.907,10 €  

 
            

 CAP.5 SOLDADURA I ACABAT SUPERFICIAL 
     

         552,92 €  

 
            

 CAP.6 DISSENY ENGINYER 
     

    33.750,00 €  

 
            

 

      
BASE IMPONIBLE 100.689,37 € 
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Taula 2 Resum pressupost 100 unitats 

 

Com a breu resum dir que el preu per unitat començaria a ser interesant fent una producció seriada 

entre 150-500 unitats arribant a un acord amb els proveïdors per tal d’aconseguir un PVP final del 

producte de 5000€ Iva (21%) i beneficis del 30% inclosos. Es pot consultar la conclusió al dossier 

“Pressupostos”. 

           

  
RESUM PER CAPÍTOLS 

 
  

PREU/UNI 
 

PREU/ 100UNI 
           

 
CAP.1 TITANI 

  
100 uni 

 
111,40 € 

 
11.140,00 € 

  
 

        

 
CAP.2 CONFORMACIÓ 

 
100 uni 

 
   56.047,39 €  

 
       165.442,39 €  

           

 
CAP.3 MOTLLE 1 uni 

 
     7.320,56 €  

 
           7.520,56 €  

           
 

CAP.4 MECANITZAT 
 

100 uni 
 

     2.907,10 €  
 

       290.710,00 €  

 
          

 CAP.5 SOLDADURA I ACABAT   
      

 

 
SUPERFICIAL 100 uni 

 
        552,92 €  

 
         55.292,00 €  

 
          

 CAP.6 DISSENY ENGINYER 1 uni 
 

   33.750,00 €  
 

         33.750,00 €  

 
          

 
          

 

    
BASE IMPONIBLE 563.854,95 € 

 
          

 

    
PRECIO UNIDAD 

 
5.638,50 € 
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Anàlisi de l’impacte ambiental de l’extracció del titani i del 

quadre amb l’ús i com afecta a la natura en les proves 

d’enduro 

Impacte ambiental en l’extracció del titani. 

El titani no es troba en estat pur a la natura, s’extreu en primer lloc del rutilo (òxid de titani) que abunda 

en les sorres de les platges. Per aquest motiu l’extracció d’aquest metall tan preuat implica cedir 

concessions de platges de sorra fosca amb tota la problemàtica de l’alteració en el clima costaner. 

Pe extreure titani normalment s’utilitza el Metode de Kroll, que consisteix en obtindré el tetraclorur de 

titani (TiCl4) per cloració a 800ºC, en presència de carboni.  

Generalment les plantes de fonació i refinació no es localitzen en el mateix punt d’extracció. 

Les conseqüències mediambientals d’extraure el titani al celobert comporta les conseqüències de 

desforestació, eliminació de la capa vegetal, alliberació de CO2, acceleració de la crisi climàtica, 

eliminació de la biodiversitat y de flora y fauna. Però també implica greus conseqüències socials com 

la violència, la repressió, desallotjaments forçats, divisions comunitàries i familiars, desplaçament de 

la població, pobresa i migració. La resistència de les comunitats originàries a Guatemala ha portat fins 

i tot morts, repressió persecució y presos com és el cas de Barillas y Totonicapàn durant el 2012.  

Els compostos de titani poden ser dipositats en el sòl o en l’aigua, en forma de sediments on poden 

perdurar en el temps. El tetraclorur de titani és tòxic per qui treballa en la indústria que usa aquest 

mineral. És molt irritant pels ulls, per la pell, en les mucoses i pulmons. Respirar grans quantitats pot 

causar greus problemes pulmonars. La inhalació de la pols pot causar dolors en el pit, tos y dificultats 

per respirar. El contacte amb la pell i amb els ulls pot provocar irritació. Les vies d’entrada serien per 

inhalació, contacte amb la pell i amb els ulls. El contacte amb líquid pot causar cremades als ulls i a la 

pell. 

En els últims 50 anys s’ha usat diversos mètodes de fusió per tal de reutilitzar el titani tot i que encara 

continua la investigació en desenvolupar metodologies alternatives per tal d’establir un millor control 

en la fusió i una millora en la gestió de deixalla de titani. Actualment, a nivell mundial, s’està 

experimentant diverses tecnologies de fusió innovadores, cadascuna d’elles amb avantatges i 

desavantatges que mantenen un ventall d’aplicacions comercials. En l’actualitat, la fonació constitueix 

solament el 1% del total de productes de titani. 
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Amb tots els inconvenients esmentats podríem defendre la seva viabilitat donat que és un material 

que perdura al llarg del temps i ofereix unes excel·lents qualitats mecàniques que han estat clau per 

dur a terme el present projecte. 

 

Per altra banda analitzant l’impacte ambiental que representa la pràctica de l’enduro als boscos, s’ha 

de dir que es considera el fet de preservar l’entorn el màxim possible, normalment els circuits 

transcorren per antics camins fets al llarg del temps per l’home o en alguns casos s’aprofiten les rieres 

que han fet els rius al llarg del temps. En el cas que s’hagi d’explorar un camí nou, la bicicleta és molt 

més respectuosa amb l’entorn que altres vehicles com podrien ser les motos de cross o el quads. 
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Conclusions 

Finalment, s’ha aconseguit realitzar un quadre d’enduro semirígid mitjançant el programa CAD 

Solidworks. S’ha aconseguit optimitzar el quadre escollint el millor material possible i tenint en compte 

la relació pes/resistència i s’ha aconseguit un quadre amb un pes de 3422g que es posiciona com a 

quadre a tenir en compte en comparació d’altres quadres d’enduro que sense tenir en compte el pes 

del amortidor ja pesarien el mateix. S’ha realitzat una comprovació del disseny mitjançant el simulador 

per elements finits del Solidworks per tal de veure possibles falles de disseny amb un resultats 

satisfactoris a l’espera de fer prototip i corroborar l’anàlisi teòric. S’han valorat els diferents tipus de 

soldadura determinant que la Soldadura TIG es la més òptima per la unió de les diferents peces. A més 

s’ha aconseguit realitzar un renderitzat amb el programa Keyshot 6 per tal de veure l’aspecte final del 

producte. 

En l’apartat econòmic la opció de fer només prototip quedaria descartat, amb uns costos de 100689€ 

es plantejaria fer una producció seriada de mínim 150-500 unitats amb un PVP aproximat d’uns 5000€ 

per quadre, amb aquest preu seria difícil la venta en massa però atrauria un públic que estaria 

interessat en tenir l’exclusivitat del disseny junt amb tots els avantatges que ofereix.  

Per acabar es planteja la possibilitat que en estudis posteriors es millori l’aspecte del pes, un cop fet el 

prototip i sotmetre’l a diferents assajos seria possible millorar el disseny reduint el pes sense 

comprometre la resistència de l’estructura. 
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Annex 1 

Al principi es va optar per fer un quadre amb fibra de carboni, però es va desestimar aquesta opció.  

La fibra de carboni juntament amb una resina majoritàriament epòxid, formen un material molt 

resistent amb una densitat molt reduïda, per això s’utilitza tant en competició, però hi ha diferents 

problemàtiques al respecte que cal prestar atenció: 

 Costa molt controlar la mescla de resina amb el catalitzador. 

 Depenent dels factors ambientals aquests han d’estar molt controlats doncs interfereixen en 

el procés del laminat amb epòxid. 

 Costa controlar les làmines necessàries per que la peça sigui resistent, en necessiten més 

prototips amb diferents patrons tallats de fibra de carboni. 

 És necessari l’ús de software molt específic per controlar les diferents làmines tallades amb 

làser que formen el quadre. 

 Dificultat en controlar les esquerdes internes en el laminat. 

 Actualment hi ha empreses que es dediquen als laminats en carboni optimitzant 

pes/resistència, moltes es troben a Taiwan un dels països líders en producció de quadres de 

carboni. 

 Es requereix molt de temps i una gran inversió en investigació per partir des de 0 i arribar a fer 

una empresa especialitzada en aquest sector. 

A més de tots aquests inconvenients, hem de sumar la problemàtica de que per validar el disseny no 

és possible fer-ho mitjançant Solidworks. 

Solidworks únicament et proporciona l’aspecte del material de fibra de carbono, no e 

és capaç de fer un estudi tenint en compte diferents làmines de carboni amb diverses orientacions. 

Per tots aquests motius s’ha desestimat la opció de material de laminat de fibra de carboni amb resina 

d’epòxid.  
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Annex 2  

Càlculs 

Partint de l’exemple simple de que una bicicleta d’enduro ha de ser capaç d’absorbir una caiguda de 2 

metres d’alçada, tenim les següents dades i fórmules per resoldre la força que ha de suportar el quadre.  

Dades: 

 Pes del conjunt bicicleta + pilot = 100kg aproximadament 

 Gravetat = 10m/s2 

 Altura = 2m 

 Temps d’absorció del impacte ΔT= 0.2 s (temps aproximat que triga un humà en absorbir una 

caiguda flexionant les cames) 

Equacions: 

𝐸𝑐 =
1

2
· 𝑚 · 𝑣2 

 

(Eq. 2) 

𝐸𝑝 = 𝑚 · 𝑔 · ℎ 

 

(Eq. 3) 

𝑎 =
∆𝑉

∆𝑇
 

 

(Eq. 3) 

𝐹 = 𝑚 · 𝑎 

 

(Eq. 4) 

 

Tenim per tant: 

 Instant 1, usant Eq.2 i Eq.3 tenim 

  Ec1=0 doncs la v1=0 

  Ep1=100·2·(-10)=2000 

 Instant 2, utilitzem mateixes formules que l’instant 1 

  Ec2=0.5 100·vf
2 
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  Ep2=0 doncs l’altura h=0 

Apliquem conservació de l’energia per trobar vf tenim: 

 Ep1=Ec2 

 Vf=√2 · (−10) · 2=-6.32m/s 

Apliquem Eq.3 

 a=6.32/0.2=31.6m/s2 

Apliquem Eq.4 

 F1=100·31.6=3160N 

Suposem un factor de seguretat de 1.3 tenim que la força que ha de suportar el quadre es de F2=4108N 

en sentit vertical positiu. 

A partir d’aquí es procedeix amb la següent hipòtesi1, la pletina actua com una ròtula però a la vegada 

aquesta està encastada.  

Tenim doncs la següent estructura: 

 
Figura 65 representació gràfica dels esforços (font pròpia) 

Procedim a calcular el Grau d’Indeterminació Estàtica per avaluar el tipus d’estructura (GIE). 

Tenim per tant: 

 B= 2 barres 
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 NL= 2 (nusos lliures B i C) 

 A= 1 (numero de recolzaments A) 

 Dtb= 0 (desconnexions entre barres, no hi ha ninguna barres A i B són rígides) 

 Dta= 0 (no hi ha cap gir ni cap desplaçament en la anàlisis estàtic) 

GIE = (3B) − (3NL +∑Dta +∑Dtb) 

 

(Eq. 4) 

Aplicant Eq. 4 tenim: 

GIE=(3·2)-(3·2+0+0)=0 

Segons el GIE tenim que  

 GIE=0 per estructures Isostàtiques 

 GIE>0 per estructures hiperestàtiques 

 GIE<0 per estructures hipostàtiques 

Segons la hipòtesis1 que hem fet tenim una estructura isostàtica, però realment no es així, doncs en 

l’extrem lliure en el punt C trobem una espècie de suport semblant a una guia que esmorteeix els 

esforços produïts en el nus B, per tant segons la hipòtesis que farem a continuació tindríem una 

estructura hiperestàtica però que tampoc la podríem considerar com a tal. 

Segons hipòtesi1 tenim: 

Descomponem la força de 4108N basant-nos en el croquis de referencia i aproximem els angles de la 

geometria del triangle posterior amb Catet 1 paral·lel al terra i Catet 2 perpendicular al terra, la F 

s’aplica perpendicular al terra en la unió entre catet 1 (beines) i hipotenusa (tirants) que formen un 

angle de 35o 

 
Figura 66 Representació gràfica del repartiment d’esforços (Font pròpia). 

Segons l’angle de 35o tenim les diferents forces: 
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La força de compressió que ha de suportar els tirants es de 4108·cos(90-35)=2356.25N 

Els tirants i la peça unió del amortidor únicament suporten esforç de compressió, doncs la unió que hi 

ha amb el tub del seient és com si fos una ròtula gràcies a la peça que evita el desplaçament. 

Per tant les beines i la pletina suportaran esforços flectors i axials de tracció corresponent a 

4108·sin(90-35)=3365.07N que es tradueix en un esforç de tracció de 3365.07·cos(55)= 1930.12N i un 

esforç flector de 3365.07·sin(55)=2756.07N 

 
Figura 67 Representació gràfica del repartiment d’esforços (Font pròpia) 

Partint d’això tenim una pletina de 0.10m de longitud emportada seguit dels tirants de 0.34m de 

longitud, en el seu extrem s’aplica una força perpendicular en sentit positiu de 2756.07N. 

Tenim a continuació els següents diagrames: 

Diagrama d’esforços tallants: 

 
Figura 68 diagrama esforços tallants (Font pròpia) 

Diagrama moments flector  

 M=F·L on L es la longitud de la barra.  
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Figura 69 diagrama moment flector (font pròpia). 

Esforç de tracció: 1930.12N 

Esforç tallant :2756.07N 

Analitzant amb criteri els resultats, aquests no serien del tot correctes, doncs apareix addicionalment 

una peça que suportaria part d’aquest flector que es genera de 1240N·m i l’estudi posterior seria més 

complex. 

Tenint en compte tot es prendran els esforços de 1930.12N per l’esforç axial de tracció i 2756.07N per 

l’esforç tallant, els resultats de Solidworks poden ser exagerats, però en definitiva ens importa que la 

pletina aguanti, tot i que l’esforç és molt exagerat. 

Una segona hipòtesi que podríem considerar és aplicar uns esforços tals que la pletina es deformés 

suficient com per simular la compressió del elastòmer de la peça nº8. Aquesta metodologia seria eficaç 

però parcialment, a més hauríem de suposar masses coses.  
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Annex 3  

Informe solidworks 
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Autor:  Carles de la Calle Girones 

Director:  Oscar Farrerons Vidal 

Convocatòria: Maig 2016/2017 
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Análisis Estático 
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Simulación de pletina 

pieza nº9 
 
Fecha: jueves, 11 de mayo de 2017 
Diseñador: Carles de la Calle Girones 
Nombre de estudio: Análisis estático 1 
Tipo de análisis: Análisis estático 

 

 

Descripción 
Analisis estatico pletina cuadro de enduo semirigido en 
titanio piezaº9. 
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Suposiciones 
 
Se supone una fuerza total en los extremos libres de la pieza nº9 pletina de 1930.12N inferior a los cálculos 

hechos en memoria Annex 2 cuyo desplazamiento producido por deformación se asemeja a la realidad en 
sentido perpendicular al plano de planta y repartido por las dos caras ver informe estudio estático. 
Se supone una fuerza total en los extremos libres de la pieza nº9 pletina de 2756.5N en sentido axial como 

fuerza de tracción por las dos caras inferior también a los cálculos del Annex 2.  
 

Información de modelo 
 

 
Nombre del modelo: pletina 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de documento y 

referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Ruta al documento/Fecha 
de modificación 

Redondeo4 

 

Sólido 

Masa:0.0632501 kg 
Volumen:1.42816e-005 m^3 

Densidad:4428.78 kg/m^3 
Peso:0.619851 N 

 

C:\Users\CarlesMSI\Deskto
p\Planols\pletina.SLDPRT 

May 02 12:16:25 2017 
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Propiedades de estudio 
Nombre de estudio Análisis estático 1 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SOLIDWORKS Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles Automático 

Gran desplazamiento Activar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(C:\Users\CarlesMSI\Desktop\Planols) 

 

 

Unidades 
Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades de material 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: Ti-6Al-4V Solución 

tratada y envejecida 
(SS) 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 
Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión de von Mises 
máx. 

Límite elástico: 8.27371e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 1.05e+009 N/m^2 

Módulo elástico: 1.048e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.31   

Densidad: 4428.78 kg/m^3 
Módulo cortante: 4.10238e+010 N/m^2 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 

9e-006 /Kelvin 

 

Sólido 9 pletina 

Datos de curva:N/A 
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Cargas y sujeciones 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 2499.15 -2233.52 0.00325012 3351.77 

Momento de 
reacción(N.m) 

0 0 0 0 

  

 

Nombre de 

carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza normal 

Valor: -2756.5 N 
 

Fuerza-2 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Referencia: Arista< 1 > 

Tipo: Aplicar fuerza 

Valores: 1930.12 N 
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Información de malla 
Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño máximo de elemento 0 mm 

Tamaño mínimo del elemento 0 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

 

Información de malla - Detalles 

Número total de nodos 18535 

Número total de elementos 9483 

Cociente máximo de aspecto 14.582 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 94.6 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0.0211 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:03 

Nombre de computadora:   
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Fuerzas resultantes 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N 2499.15 -2233.52 0.00325012 3351.77 

Todo el modelo N.m 0 0 0 0 
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Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von Mises 3.46133e+006 N/m^2 

Nodo: 17417 

1.45698e+009 N/m^2 

Nodo: 1550 

 
pletina-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos 
resultantes 

0 mm 
Nodo: 369 

56.7981 mm 
Nodo: 17801 
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pletina-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones unitarias1 ESTRN: Deformación unitaria 

equivalente 

3.04938e-005  

Elemento: 6027 

0.00880397  

Elemento: 3654 

 
pletina-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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Nombre Tipo 

Desplazamientos1{1} Deformada 

 
pletina-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1{1} 

 
 

 

Conclusión 
 

Vemos por lo tanto que las fuerzas resultantes cuadran con los cálculos que habíamos hecho, la pieza tendrá 

un desplazamiento máximo de 5mm en vertical, resultado coherente puesto que es una pieza que actúa 

como rótula, además para esos esfuerzos aparece el punto crítico en el empotramiento pero de manera 

suavizada y uniforme, de esta forma podemos validar el diseño formal de la pieza nº9. 
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Simulación de tirantes 

piezas nº 16 y 17 
 
Fecha: viernes, 12 de mayo de 2017 
Diseñador: Carles de la Calle Girones 
Nombre de estudio: Análisis estático 1 
Tipo de análisis: Análisis estático 

 

 

Descripción 
Analisis estatico tirantes cuadro de enduo semirigido en 
titanio piezas 16 y 17. 
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Suposiciones 
 

Se supone una fuerza total en los extremos libres de las piezas nº16 tirantes de 2356.252N (ver en memoria 

Annex 2) en sentido axial como fuerza de compresión, para verificar si se produce pandeo. 

 

 
Nombre del modelo: tirantes 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de documento y 

referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Ruta al documento/Fecha 
de modificación 

Combinar3 

 

Sólido 

Masa:0.22545 kg 
Volumen:5.09056e-005 m^3 

Densidad:4428.78 kg/m^3 
Peso:2.20941 N 

 

C:\Users\CarlesMSI\Deskto

p\Planols\tirantes.SLDPRT 
May 07 15:24:07 2017 

Dar espesor26 

 

Sólido 

Masa:0.21416 kg 
Volumen:4.83564e-005 m^3 

Densidad:4428.78 kg/m^3 
Peso:2.09877 N 

 

C:\Users\CarlesMSI\Deskto
p\Planols\tirantes.SLDPRT 

May 07 15:24:07 2017 
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Propiedades de estudio 
Nombre de estudio Análisis estático 1 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SOLIDWORKS Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles Automático 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(C:\Users\CarlesMSI\Desktop\Planols) 

 

 

Unidades 
Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades de material 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: Ti-6Al-4V Solución 

tratada y envejecida 
(SS) 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 
Criterio de error 
predeterminado: 

Desconocido 

Límite elástico: 8.27371e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 1.05e+009 N/m^2 

Módulo elástico: 1.048e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.31   

Densidad: 4428.78 kg/m^3 
Módulo cortante: 4.10238e+010 N/m^2 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 

9e-006 /Kelvin 

 

Sólido  

tirante derecho 
tirante izquierdo 

Datos de curva:N/A 
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Cargas y sujeciones 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -1912.42 -1335.74 -0.148361 2332.71 

Momento de 
reacción(N.m) 

0 0 0 0 

  

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza normal 

Valor: 2356.25 N 
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Información de contacto 
 

Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto global 

 

Tipo: Unión rígida 
Componentes: 1 

componente(s) 
Opciones: Mallado 

compatible 
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Información de malla 
Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 6.27259 mm 

Tolerancia 0.31363 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

 

Información de malla - Detalles 

Número total de nodos 16490 

Número total de elementos 8277 

Cociente máximo de aspecto 57.999 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 32.1 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0.0725 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:03 

Nombre de computadora:   
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Fuerzas resultantes 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Sum X 

Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N -1912.42 -1335.74 -0.148361 2332.71 

Momentos de reacción 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Sum X 

Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N.m 0 0 0 0 
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Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von Mises 26805.1 N/m^2 

Nodo: 1653 

4.84738e+007 N/m^2 

Nodo: 9538 

 
tirantes-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos 
resultantes 

0 mm 
Nodo: 1 

1.29492 mm 
Nodo: 16324 
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tirantes-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones unitarias1 ESTRN: Deformación unitaria 
equivalente 

4.71534e-007  
Elemento: 2045 

0.000374645  
Elemento: 6492 

 
tirantes-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 



 Analizado con SOLIDWORKS Simulation Simulación de pletina 22 

 

 

Nombre Tipo 

Desplazamientos1{1} Deformada 

 
tirantes-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1{1} 

 

Nombre Tipo 

Desplazamientos2 Deformada 
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tirantes-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos2 

 

 
 

Conclusión 
 

Mirando el conjunto de resultados se aprecia una concentración de tensión en las zonas externa de los 

tirantes, esto ocurre porque como los tirantes tienen un recubrimiento sinusoidal, y cuando aplicamos el 

esfuerzo se produce una deformación que acorta la longitud total de la pieza además de una deformación en 

sentido hacia afuera, por ese motivo aparece esa zona roja porque es como si quisiéramos doblar las piezas 

abriéndolas. Esto en la realidad no ocurriría, puesto que los tirantes están soldados a las punteras y estas a 

su vez tienen un eje pasante que las unen a la rueda. 

Con todo este razonamiento se da por aprobado la simulación del análisis estático. 
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Estudio Fatiga 
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Simulación de pletina 
 
Fecha: jueves, 11 de mayo de 2017 
Diseñador: Carles de la Calle Girones 
Nombre de estudio: Fatiga 2 
Tipo de análisis: Fatiga(Amplitud constante) 

 

 

Descripción 
Estudio Fatiga pletina cuadro de enduo semirigido en titanio 
piezaº9. 
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Suposiciones 
 

Según estudio de solicitaciones: 

Se supone una fuerza total en los extremos libres de la pieza nº9 pletina de 1930.12N inferior a la calculada 

en Annex 2 perpendicular al plano de planta y repartido por las dos caras. 

Se supone una fuerza total en los extremos libres de la pieza nº9 pletina de 2756.5N inferior a la fuerza 

calculada en Annex 2 en sentido axial como fuerza de tracción por las dos caras.  
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Información de modelo 
 

 
Nombre del modelo: pletina 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de documento y 

referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Ruta al documento/Fecha 
de modificación 

Redondeo4 

 

Sólido 

Masa:0.0632501 kg 
Volumen:1.42816e-005 m^3 

Densidad:4428.78 kg/m^3 
Peso:0.619851 N 

 

C:\Users\CarlesMSI\Deskto
p\Planols\pletina.SLDPRT 

May 02 12:16:25 2017 
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Propiedades de estudio 
Nombre de estudio Fatiga 2 

Tipo de análisis Fatiga(Amplitud constante) 

Interacción entre sucesos Aleatoria 

Calcular tensiones alternas usando Intensidad de tensión (P1-P3) 

Cara de elemento SHELL  Cara superior 

Corrección de la tensión media Ninguno 

Factor de reducción de resistencia a la fatiga 1 

Vida infinita Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(C:\Users\CarlesMSI\Desktop\Planols) 

 

 

Unidades 
Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades de material 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: Ti-6Al-4V Solución 

tratada y envejecida 
(SS) 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 
Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión de von Mises 
máx. 

 

Sólido 1: pletina 

Datos de curva: 

 

  

SN curve   
 

 

 

Opciones de carga 

Nombre del 
evento 

N.º de ciclos Tipo de carga Asociación de estudios 

Suceso-1 100000 
Con base en O 

(LR=0) 

Nombre de 
estudio 

Factor de 
escala 

Incremento 

Análisis estático 
1 

1 0 
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Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Resultados1 Daño acumulado 10  

Nodo: 2 

53669.3  

Nodo: 7874 

 
pletina-Fatiga-Resultado 1 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 Analizado con SOLIDWORKS Simulation Simulación de pletina 31 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Resultados2 Vida total 186.326 ciclos 
Nodo: 7874 

1e+006 ciclos 
Nodo: 2 

 
Pletina-Fatiga-Resultado 2- 

 
 

 
 

 

 

 
 

Conclusión 
Podemos apreciar que en base a las solicitaciones del estudio estático se obtienen un estudio completo de 

fatiga, éste corresponde a valores extremos de solicitaciones a pesar de ello los resultados son favorables 

hasta 53000 ciclos podemos garantizar la integridad de la pieza, en cambio vemos que para 1000000 de 

ciclos la pieza no aguantaría. 
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Capítol 1. Plec de condicions generals 

En el present plec de condicions es fa referència als requisits tècnics necessaris per a l’execució del 

projecte Disseny de quadre semirígid d’una bicicleta d’enduro. Es recullen els aspectes bàsics a tenir 

en compte per la correcte realització del projecte. 

1.1. Execució del projecte 

Per l’execució del present projecte s’hauran de seguir les especificacions tècniques descrites en la 

memòria i annexes, aplicant els requeriments descrits en el present document. 

Els elements normalitzats han d’estar anomenats en la memòria o el seu equivalent en quant a 

propietats i característiques. 

Els càlculs justificatius estan descrits en la memòria i en el document corresponent a càlculs, 

addicionalment s’adjunta el document d’informe del Solidworks amb els càlculs detallats pel propi 

programa i s’adjunta a més els plànols que determinen les dimensions finals de cadascuna de les peces 

així com el correcte assemblatge d’elles.  
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Capítol 2. Plec de condicions Particulars 

A continuació es mostraran els requisits tècnics que hauran de complir cadascun dels elements que 

forma part de l’estructura exposada a la memòria per la correcte execució del projecte 

2.1. Característiques tècniques 

Per l’execució del present projecte s’hauran de seguir les especificacions tècniques següents:  

2.1.1. Especificacions generals 

Les diferents peces que conformen el quadre semirígid d’una bicicleta d’enduro presenten unes 

característiques formals amb els seus corresponents acabats superficials i tipus de soldadura a aplicar 

descrits en els plànols i en la memòria. 

2.1.2. Especificacions dels elements constructius 

Tal i com dicta les normes UCI una bicicleta d’enduro ha de complir amb una sèrie de requisits.  que 

s’esposen a continuació: 

Segons el capítol IV bis probes d’enduro trobem en el apartat 4.4.a.003 [1] on explica: 

“El deportista, durante una prueba, sólo podrá utilizar un cuadro, una suspensión delantera y trasera 

y un par de ruedas. Los elementos anteriores serán debidamente marcados por los comisarios al inicio 

de la prueba, siendo comprobados al finalizar. Algunas partes rotas y/o averiadas podrán ser 

cambiadas bajo supervisión, pero esta acción conllevará una sanción de 5 minutos. “ 

Per tant l’estructura ha de se capaç de poder muntar components genèrics i normalitzats que 

s’especifica en els plànols així com també s’especifica a la memòria les dimensions de les rodes, que 

per aquest treball tenen una grandària de 27.5 polzades. Altres normalitzacions fan referencia al tipus 

de  cassoletes de direcció, o l’estàndard Boost de 110mm i de 148mm per els eixos davanter i posterior 

respectivament que es detalla en la memòria i en els plànols. 

2.1.3. Especificacions dels elements de fabricació 

 Les toleràncies especificades en cadascun dels elements han de complir-se en la fabricació dels 

mateixos tal i com són el tub, inferior, el tub superior, les beines i els tirants entre altres peces, 

tot plegat ha de tenir-se en compte pel correcte assemblatge de les peces mitjançant 

soldadura TIG. 
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 Tots els elements han de complir les dimensions establertes en la memòria tècnica. 

 El material de fabricació ha de ser el especificat en cada cas tal i com es mostra en els plànols 

i en la taula de contingut en el plànol d’assemblatge. 

 El quadre ha de passar els requisits de seguretat per a bicicletes part 6, referent als mètodes 

d’assaig del quadre i la forquilla que dicta la ISO 4210-6:2015) [3] 

 La bicicleta ha de passar l’estàndard de qualitat que marca la norma UNE- EN ISO 4210-1 

referent als requisits de seguretat per les bicicletes un cop estigui tota muntada [2]. 
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Capítol 3. Plec de condicions de seguretat i manteniment 

Durant la fabricació i muntatge dels diferents elements que formen el quadre s’han de complir les 

característiques que s’exposen a continuació. 

3.1. Especificacions del fabricant 

Els fabricants de les diferents peces del quadre seran els encarregats del compliment de les condicions 

necessàries de fabricació i de les exigències del Reglament de Seguretat en Processos de Fabricació. 

Per demostrar les especificacions s’ha de: 

 Mostrar, en cas d’auto-certificació, un certificat extens per una entitat col·laboradora, després 

de efectuar un control tècnic previ sobre el material. 

 En el cas que el material provingui d’algun Estat membre de la comunitat Econòmica europea 

o d’altres països certificats podran ser adquirits, en el seu cas, per Organismes de Control Legal 

recomanats en el país d’origen, sempre que ofereixin garantia tècnica i professionals 

equivalents als exigits per la legislació europea a les Entitats d’Inspecció i Control Reglamentari 

i als laboratoris acreditats, per mitjà de la corresponent homologació realitzada pel centre 

director del Ministeri d’indústria i Energia competent en la seguretat d’acord amb l’article 

següent: 

o El quadre realitzat haurà d’anar acompanyat per les seves instruccions d’us així com 

també de les mesures de seguretat preventives. 

o Les zones dels elements que puguin tindre alguna mena de perill hauran d’anar 

corresponentment senyalades. 
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Capítol 1. Material brut 

          

  CODI DESCRIPCIÓ UNT PES PEÇA   PREU UNITARI TOTAL   
          

 1.01 G.- Subministrament d’aliatge de titani TI 6Al 4V necessari per a realitzar totes 
les peces. 

 

  
       

 

  
Tub superior 1 489,53 g 

  
21,05 € 

 

  
Tub inferior 1 100,86 g 

  
4,34 € 

 

  
Tub direcció 1 419,15 g 

  
18,02 € 

 

  
Nervi 1 113,93 g 

  
4,90 € 

 

  
Tub pedalier 1 77,89 g 

  
3,35 € 

 

  
Unió amortidor 1 110,08 g 

  
4,73 € 

 

  
Pletina 1 230,00 g 

  
9,89 € 

 

  
Beina dreta 1 63,25 g 

  
2,72 € 

 

  
Beina esquerra 1 200,00 g 

  
8,60 € 

 

  
Puntera canvi 1 200,00 g 

  
8,60 € 

 

  
Rosca puntera canvi 1 11,76 g 

  
0,51 € 

 

  
Rosca puntera canvi 1 1,93 g 

  
0,08 € 

 

  
Puntera dreta 1 35,79 g 

  
1,54 € 

 

  
Puntera esquerra 1 49,57 g 

  
2,13 € 

 

  
Tirant dret 1 209,21 g 

  
9,00 € 

 

  
Tirant esquerra 1 230,04 g 

  
9,89 € 

 

  
Anclatge pinça fre 1 13,55 g 

  
0,58 € 

 

  
Peça antidesllisament 1 25,00 g 

  
1,08 € 

 

          

      0,043 €/g   
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 1.02 G.- Subministrament de cautxú sintètic per a realitzar les peces necessàries.  

   

   

  Goma 1 197,56 g 
  

0,40 €  

  
       

 

      0,002 €/g   

      
  

  

      
  

  

 

 

TOTAL CAPÍTOL 

  

  111,40 €  
  



Disseny de quadre semirígid d’una bicicleta d’enduro   

  7 

Capítol 2. Conformació de tubs 

         

  CODI DESCRIPCIÓ UNT PREU UNITARI TOTAL   
         

 2.01 PA.- Obtenció de una pre forma de els diferents tubs necessaris per a realitzar la 

estructura. Mà d'obra inclosa. 

  

    

  
     

  

  
Tub superior 1 130,00   uni/€ 

   

  
Tub inferior 1 130,00   uni/€ 

   

  
Tub direcció 1 70,00   uni/€ 

   

  
Nervi 1 60,00   uni/€ 

   

  
Tub pedalier 1 70,00   uni/€ 

   

  
Beina dreta 1 110,00 uni/€ 

   

  
Beina esquerra 1 110,00 uni/€ 

   

  
Tirant dret 1 110,00 uni/€ 

   

  
Tirant esquerra 1 110,00 uni/€ 

   

         

      
900,00 € 

  

         

 2.02 PA.- Doblegat de tubs amb la obtenció de la forma base per a el posterior hidroformat. 
Mà d'obra inclosa. 

  

    

    

  

     

  

  Tub superior 1 30,00 uni/€ 
 

  

  Tub inferior 1 30,00 uni/€ 
 

  

  Nervi 1 20,00 uni/€ 
 

  

  Tub pedalier 1 25,00 uni/€ 
 

  

  Beina dreta 1 25,00 uni/€ 
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  Beina esquerra 1 25,00 uni/€ 
 

  

  Tirant dret 1 25,00 uni/€ 
 

  

  Tirant esquerra 1 25,00 uni/€ 
 

  

  
     

  

  

    
205,00 €   

         

 2.03 PA.- Aplicació de hidroformat per donar la forma final als tubs. Mà d’obra inclosa junt 
amb els motlles. 

  

    

    

  Tub superior 1 9730,56 uni/€ 
 

  

  Tub inferior 1 9890,45 uni/€ 
 

  

  Beina dreta 1 8560,33 uni/€ 
 

  

  Beina esquerra 1 8560,33 uni/€ 
 

  

  Tirant dret 1 9100,36 uni/€ 
 

  

  Tirant esquerra 1 9100,36 uni/€ 
 

  

     
 

   

     

 
54.942,39 €   

     
 

   

     
 

   

  TOTAL CAPÍTOL  
 

56.047,39 €   
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Capítol 3. Motlles 

         

  CODI DESCRIPCIÓ UNT PREU UNITARI TOTAL     
         

 3.01 PA.- Obtenció de peça de goma de cautxú sintètic mitjançant injecció en motlle. Má 
d'obra inclosa. 

  

  
     

  

  
Goma 1 7.320,56   uni/€ 7.320,56   

  

         

  TOTAL CAPÍTOL  
 

7.320,56 €   
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Capítol 4. Mecanitzat 

         

  CODI DESCRIPCIÓ UNT PREU UNITARI TOTAL     
         

 4.01 PA.- Mecanitzat de bloc de titani per a la obtenció de les peces 
indicades. Mà d'obra inclosa. 

  

  
     

  

  
Pletina  1 536,32   uni/€ 536,32   

  

  
Puntera dreta 1 620,48   uni/€ 620,48   

  

  
Puntera esquerra 1 633,78   uni/€ 633,78   

  

  
Unió amortidor 1 710,38   uni/€ 710,38   

  

  
Peça antidesllisament 1 215,93   uni/€ 215,93   

  

  
Anclatge pinça fre 1 190,21 uni/€ 190,21 

  

         

     
 

   

  TOTAL CAPÍTOL  
 

2.907,10 €   
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Capítol 5. Soldadura i acabat superficial 

           

  CODI DESCRIPCIÓ UNT HORES   KG   PREU UNITARI TOTAL 
           

 5.01 H.- Unió de les diferents parts mitjançant soldadura TIC. Inclou control de qualitat.  

  
         

  
Assemblatge 

 
9 H 

    
360,00   

         
 

 

        40 H/€  

 5.02 KG.- Varetes per a la aportació de material en soldadura TIC. 

  

  Varetes 

   

0,5 Kg 

  

62,92 

  

         

  

      

125,84 Kg/€ 

 

  

      
 

  

 5.03 H.- Acabat superficial mitjançant raig de sorra per uniformitzar les diferents superfícies de 

les peces. Inclou material auxiliar.   

  

      
 

  

  Raig sorra 

 

1 H 

  

 

 

130 

  

      
 

  

  

      

130 H/€ 

 

  

      

 
 

 

  TOTAL CAPÍTOL 

    

 

 
552,92 € 
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Capítol 6. Disseny enginyer 

          

  CODI DESCRIPCIÓ UNT HORES   
PREU 

UNITARI 
TOTAL   

          

 6.01 H.- Conjunt d'activitats necessàries per a la realització del prototip.  

  
       

 

  
Cerca de referents 

 
60 H 

    

  Disseny 3D  200 H  
 

  

  Càlculs  60 H  
 

  

  Selecció de materials  50 H  
 

  

  Simulació estructural  20 H  
 

  

  Planols  60 H  
 

  

  Estudi econòmic  25 H  
 

  

  Documentació  200 H  
 

  

     
 

 
 

  

    675 H 50 H/€ 33.750,00 €  

     
 

 
 

  

     
 

 
 

  

  TOTAL CAPÍTOL 

  

 

 
33.750,00 €  
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Capítol 7. Resum prototip 
  

             

  
RESUM PER CAPÍTOLS 

  

     

             

 
CAP.1 TITANI 

         
111,40 € 

  
 

          

 
CAP.2 CONFORMACIÓ 

        
    56.047,39 €  

             

 
CAP.3 MOTLLE 

       
      7.320,56 €  

             
 

CAP.4 MECANITZAT 
        

      2.907,10 €  

 
            

 CAP.5 SOLDADURA I ACABAT SUPERFICIAL 
     

         552,92 €  

 
            

 CAP.6 DISSENY ENGINYER 
     

    33.750,00 €  

 
            

 

      
BASE IMPONIBLE 100.689,37 € 
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Capítol 8. Resum 100 unitats 
  

           

  
RESUM PER CAPÍTOLS 

 
  

PREU/UNI 
 

PREU/ 100UNI 
           

 
CAP.1 TITANI 

  
100 uni 

 
111,40 € 

 
11.140,00 € 

  
 

        

 
CAP.2 CONFORMACIÓ 

 
100 uni 

 
   56.047,39 €  

 
       165.442,39 €  

           

 
CAP.3 MOTLLE 1 uni 

 
     7.320,56 €  

 
           7.520,56 €  

           
 

CAP.4 MECANITZAT 
 

100 uni 
 

     2.907,10 €  
 

       290.710,00 €  

 
          

 CAP.5 SOLDADURA I ACABAT   
      

 

 
SUPERFICIAL 100 uni 

 
        552,92 €  

 
         55.292,00 €  

 
          

 CAP.6 DISSENY ENGINYER 1 uni 
 

   33.750,00 €  
 

         33.750,00 €  

 
          

 
          

 

    
BASE IMPONIBLE 563.854,95 € 

 
          

 

    
PRECIO UNIDAD 

 
5.638,50 € 
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Conclusió 

Com es pot veure, el pressupost que obtenim pel prototip es exagerat i es necessita una producció 

seriada de mínim 100 unitats per tal que surti un preu coherent (5638,50€), tot i així, seria possible 

baixar aquest preu/unitat fent una producció entre 150-500 unitats, de manera que podríem 

aconseguir millor preus per part dels fabricants i els costos de motlle i de disseny d’enginyeria es 

veurien més repartits fins a aconseguir un preu PVP per unitat de uns 50000€ incloent iva(21%) i 

beneficis (30%). 
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