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Resum 

El resultat del treball ha estat un 
prototip de canvi automàtic mecànic 
que funciona segons els estàndards 
marcats (bicicleta de cross country, 
canvi de marxes de 1x11, biela 
normalitzada i ciclisme no professional) 
i que quan s’ha realitzat una simulació 
de moviment els resultats han sigut 
bons. Un cop amb aquestes dades 
s’han redefinit les peces per poder 
adaptar-les millor a un procés de 
fabricació i muntatge i amb tot això 
s’ha realitzat un pressupost estimat que 
ens permet veure que 
comparativament amb una bicicleta 
elèctrica els costos són inferiors. 

1-Introducció. 

La bicicleta és un mitjà de transport 
que fa molts anys que s’utilitza però 
des de fa menys temps s’ha utilitzat 
canvis de marxes, tant de pinyons com 
de plats, per a bicicletes en un àmbit 
menys professional. Com que en aquest 
treball s’intenta aconseguir un canvi 
automàtic hi ha tot un estudi previ dels 
canvis utilitzats així com de les seves 
parts i tipologies, seguit del disseny del 
canvi automàtic mecànic amb l’evolució 

que ha seguit el disseny tant pel que fa 
als components com en la forma 
d’aquests fins a aconseguir assegurar el 
seu funcionament correcte. 

Cada cop més en el ciclisme d’aficionat, 
seguint al professional, s’ha centrat en 
tenir un bon equilibri entre plats i 
pinyons; i més recentment, sobretot en 
ciclisme de muntanya, s’ha passat a 
reduir el nombre de plats, ja que en 
aquest tipus de ciclisme els canvis de 
relleu són molt importants i el mètode 
que tenim per millorar l’adaptabilitat 
del pedaleig així com del nostre esforç 
és el canvi de velocitats. Normalment, a 
no ser que siguin canvis molt bruscos 
de relleu, ens adaptem millor a aquest 
si el canvi és el menys brusc possible. 
Cosa que resulta impossible amb els 
plats però molt viable amb els pinyons. 

2-Objectius. 

L’objectiu és dissenyar un canvi de 
pinyons (també es pot anomenar canvi 
de marxes) optimitzat que solucioni un 
dels majors problemes dels usuaris de 
bicicletes, aconseguir adequar el seu 
ritme o capacitats físiques al terreny 
mitjançant els pinyons sense utilitzar 
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cap mena d’ajuda extra com els motors 
en les bicicletes elèctriques. 

3-Definició de l’usuari. 

En aquest cas només ens interessa la 
modalitat de cross country, ja que la 
bicicleta comparteix característiques 
amb la modalitat de marató i entre 
aquestes dues es considera que hi ha el 
segon major nombre d’usuaris (el que 
té més usuaris és el ciclisme en 
carretera). 

És important tenir en compte que el 
pedalier és l’eix tubular on apliquem la 
força amb els pedals, i que, 
conseqüentment, qualsevol canvi en la 
relació de velocitats en aquest la 
notarem més. La relació de velocitats 
entre plats i pinyons ve donada per les 
dimensions dels plats i dels pinyons; 
tant en nombre de dents com en 
diàmetre, ja que estan relacionats si es 
tracta de rodes normalitzades. 

Sovint la necessitat de realitzar aquest 
canvi per poder seguir pedalejant la 
detectem massa tard mentre ja anem 
perdent velocitat i, per tant, hem de 
realitzar un sobreesforç, perdre el ritme 
de cadència i cansar-nos per no haver 
de parar. Una altra casuística es si 
venim accelerant, tant per si és per una 
baixada pronunciada com si és per un 
esforç superior, arriba un punt on ja 
donem massa voltes al pedal per anar a 
una certa velocitat i sovint provoca la 
pèrdua d’un ritme constant de pedaleig 
a no ser que encertem quan hem de 
canviar de pinyó, tot i que es pot 
produir l’efecte contrari, que al canviar 
massa dora no podem fer prou força 
amb la conseqüent pèrdua de ritme, 
cansament o fins i tot obligar-nos a 
parar. 

Un aspecte que permet assolir més 
velocitat és la mida de les rodes. En els 
últims anys s'han posat de moda les 
bicicletes amb rodes de 29 ", més grans 
que les més habituals que tenim en 
bicicletes de muntanya (27.5” o 26”). 

L’opció més recomanable per al cas 
d’utilitzar 1 plat i 11 pinyons (1x11 és el 
format més utilitzat en bicicletes de 
muntanya) que és el plat sigui de 30 
dents. Si mirem el cas de pinyons per a 
bicicletes el nombre de dents d’aquests 
varia més i va de 11-40, 11-42, 11-46, 
11-50 entre moltes altres possibilitats. 
En el cas d’un grup de 11-40, com a 
exemple, tenim que els pinyons són de 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 31, 35 i 40 
dents en ordre ascendent. 

El perfil d’usuari al qual a enfocat 
aquest producte, el canvi automàtic 
mecànic, és precisament el ciclista de 
muntanya aficionat, ja que és el que 
troba més necessari poder realitzar els 
recorreguts que desitja sense trobar-se 
amb problemes de cadència o de 
sobreesforços innecessaris i permitent 
també que si desitja realitzar 
esporàdicament alguna competició no 
professional pugui rendir al seu màxim 
nivell. 

4-El canvi de marxes. 

Els canvis de marxes actuals tenen tres 
parts diferenciades. La primera part és 
el polsador i està situat en el manillar 
de la bicicleta i és sobre el qual 
apliquem una acció o força per realitzar 
el canvi de marxes; la segona part que 
és el desviador de cadena que està fixat 
al quadre (el conjunt de barres 
soldades que componen la part fixe de 
la bicicleta) i com bé diu el seu nom fa 
la funció de desviar la cadena, és a dir, 
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mou la cadena desplaçant-la aprofitant 
la rotació de la cadena cap a un altre 
plat o pinyó, com és el nostre cas; i la 
tercera part és el cable d’acer 
inoxidable trenat d’aproximadament 
1,5mm de diàmetre que uneix les dues 
altres parts i que es tensa mitjançant 
torsió. 

 

Imatge 4.1. Polsador del canvi d’una 
bicicleta ([1]). 

El desviador de darrere serveix una 
doble funció: moure la cadena entre les 
rodes dentades i mantenir la tensió de 
la cadena causada per traslladar-se a un 
pinyó més petit a la part posterior o un 
plat més petit pel desviador davanter. 
Per això, es posiciona en la trajectòria 
de la part inferior, una part fluixa de la 
cadena. De vegades els desviadors del 
darrere són reutilitzats com tensors de 
cadena de bicicletes d'una sola 
velocitat al no poder ajustar la tensió 
de la cadena per un mètode diferent. 

5-Disseny 

Com és habitual abans d’aconseguir un 
disseny definitiu del canvi s’ha hagut de 
passar per una sèrie de canvis 
successius durant els quals les peces 
que el componen han anat canviant 
significativament. Inclús un cop ja s’ha 
passat al disseny en 3D mitjançant el 
programa NX 12. Però primer és 
important conèixer com estan situats 

els elements actualment en una 
bicicleta i quina funció fan per tal de 
mantenir-la durant el disseny del canvi. 

Durant el disseny s’ha anat canviant 
molt tant el nombre de peces com la 
seva forma i dimensió. En fase prèvia 
(tots els plànols a mà) trobem tres 
modificacions i un disseny primari 
mentre que en fase ja més avançada 
trobem tres modificacions fins a 
realitzar les simulacions i una de 
posterior a les simulacions per adaptar 
les peces, ja comprovades durant la 
simulació per facilitar-ne la fabricació i 
especificar-ne ja el material entre altres 
característiques. Les peces finals 
correctament definides amb totes les 
característiques necessàries està en 
l’apartat 5 anomenat plec de 
condicions. 

 

Imatge 5.1. Vista de tall de la secció on 
s’allotjarà el mecanisme així com el 

propi mecanisme de canvi i una vista 
ampliada del tall en el disseny definitiu 

en NX 12. 

En la imatge anterior es pot observar el 
canvi definitiu així com tots els seus 
components. Hi ha un eix superior el 
qual s’ha decidit fixar-lo al quadre però 
deixant que hi hagi moviment relatiu de 
rotació amb un passador i un cargol de 
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M6. S’ha eliminat la molla interna que 
evitava la separació de la tapa, que fa la 
funció de lleva, de la roda de pujada, ja 
que no era necessària. La molla a 
compressió de la part del sistema 
antigir s’ha substituït per una molla a 
torsió. 

S’ha realitzat un forat al quadre per 
permetre que el cable del desviador de 
cadena es pugui tensar externament i 
que aquest pugui arribar al desviador. 
La ubicació del forat ha estat escollida 
per evitar acumulacions de tensió 
innecessàries en el quadre. Pel que fa al 
capçal dels pistons s’ha canviat la forma 
per tal de poder-lo fixar correctament 
al quadre mitjançant un passador amb 
un forat roscat i un cargol M3,5. 

Les palanques enlloc de tenir una 
secció rectangular s’ha passat a una 
secció tubular per millorar la seva 
resistència. Això ha provocat que s’hagi 
hagut d’introduir un fixador de palanca 
per a mantenir l’engranament correcte 
de la cremallera i fer dos forats a la 
cremallera i un a la palanca per tal que 
no hi hagi moviment relatiu entre 
aquests dos elements.  

Els capçals dels pistons s’ha fixat al 
quadre de tal manera que es puguin 
recanviar en cas de necessitat i s’ha 
passat a una secció cilíndrica. Els 
pistons també han adquirit 
conseqüentment una forma cilíndrica 
amb una forma semiesfèrica en la seva 
punta i amb una ranura per on es 
mouran les palanques. S’ha afegit la 
molla de torsió, tal com estava 
plantejat, entre el rodament i la roda 
de baixada. Els elements no 
representats en el disseny a mà però 
que ara sí que hi són presents són els 
separadors entre plat i protecció del 

plat així com les unions cargolades 
entre pedalier i barres dels pedals o les 
tapes que protegeixen els rodaments. 

Es pot veure com hi han dos pistons un 
per a la pujada i l’altre per a la baixada, 
i també a dues rodes, una per a la 
pujada i l’altre per a la baixada. El pistó 
de baixada s’acciona quan els forats de 
les rodes de pujada i baixada 
coincideixen que només pot ser quan 
es produeix una acceleració o una 
desacceleració, és a dir, un canvi de 
velocitat. 

Aquests pistons accionen per contacte 
directe les seves respectives palanques 
i això provoca que al tenir en els seus 
extrems la cremallera aquesta engrana 
amb les rodes dentades de l’eix 
superior i això crea un augment o 
disminució de la tensió en el cable 
segons quina palanca es vegi 
accionada. Els pistons així com la seva 
ubicació es pot veure en la imatge 5.1. 
Les rodes dentades  de l’eix superior 
s’han col·locat en la seva posició més 
adequada. 

 

Imatge 5.2. Vista tridimensionals del 

disseny definitiu en NX 12. 

Si analitzem el conjunt exteriorment 
segons la imatge 5.2 es pot veure que 
s’ha representat el quadre amb les 
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modificacions però també hi ha 
elements no modificats com la roda de 
darrere els pedals les bieles i el plat. 
Aquests s’han afegit per millorar la 
representació de tot el conjunt i ajudar 
en la comprensió del mecanisme. 

Com hem pogut veure en les imatges 
d’aquest apartat les peces han estat 
realitzades amb un objectiu principal, 
funcionar sense problemes tal com està 
previst, però altres factors s’han tingut 
en compte. El principal ha estat el 
muntatge que ha afectat a la 
modificació del capçal dels pistons i de 
les palanques però aspectes com el pes 
s’ha tingut en compte en els elements 
més voluminosos com les rodes i el 
capçal. 

6-Resultats. 

Durant el procés d’anàlisis del 
mecanisme s’han hagut de realitzar 
càlculs per a determinar certs aspectes 
d’alguns elements del mecanisme. En 
aquest cas la constant de rigidesa de les 
molles. Per a aquest càlcul s’han 
utilitzat una sèrie de dades, les 
posicions dels pistons i de les lleves, les 
masses d’aquests (cosa que hem 
obtingut del disseny amb NX) i els rangs 
de valors de velocitat de la bicicleta en 
funció dels pinyons que s’està 
utilitzant. Aquest últim és el més 
subjectiu i és el que amb petites 
modificacions fa canviar el resultat 
significativament per això s’han agafat 
els valors més restrictius. 

De la simulació s’ha pogut aconseguir 
simular el moviment en els casos en 
què no ha d’accionar-se i en els casos 
en què s’ha d’augmentar o reduir 
pinyons.  

7-conclusions. 

El resultat principal ha estat un 
mecanisme (automàtic i mecànic) 
funcional que aconsegueix moure el 
desviador, i l’única energia que fa servir 
és una petita part de la que nosaltres 
utilitzem per moure la bicicleta 
(pedaleig), per tant, podem dir que 
hem complert l’objectiu primari. Tot i 
això es pot considerar que hi ha molts 
més possibilitats si seguim aquesta 
línia. A més el prototip amb tots els 
altres elements d’una bicicleta 
(formant així una bicicleta amb canvi 
automàtic mecànic) té un preu inferior 
que una bicicleta elèctrica amb el seu 
corresponent model de canvi 
automàtic. 

Com a futures investigacions podríem 
incloure un submecanisme que ens 
permeti regular tot el conjunt per 
adaptar-lo encara millor a l’usuari 
segons la seva condició física o fins i tot 
modificacions dins del mecanisme del 
prototip que el facin més lleuger. Per a 
un aspecte més personal, per a mi ha 
estat important poder comprovar que 
d’una idea inicial se’n pot aconseguir 
un model funcional i sobretot veure tot 
el procés de desenvolupament 
d’aquest. 
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