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RESUM 

 

En aquest treball s’ha realitzat un procés per aconseguir realitzar un 

prototip de canvi automàtic mecànic funcional. En els primers punts 

podem trobar tot l’estudi de les tipologies de bicicletes així com dels seus 

elements característics com bieles, plats i pinyons. Durant aquest estudi 

inicial s’ha definit els paràmetres òptims sobre els quals utilitzar el canvi 

automàtic. Posteriorment s’han definit les condicions dels perfils d’usuaris, 

les característiques del mercat i les condicions d’ús del canvi. Seguidament 

amb totes aquestes dades s’ha realitzat un procés sistemàtic de disseny on 

s’han utilitzat alguns components ja estandarditzats que s’han dimensionat 

a partir dels càlculs. El resultat de tot l’anterior 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. 

Paraules clau (màxim 10): 

Canvi de marxes Bicicleta Pinyons Bicicleta elèctrica 

Automàtic Disseny Bieles Plats 

Mecànic    
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ABSTRACT 

 

In this work, a process has been carried out to achieve a prototype of a 

functional mechanical automatic transmission. In the first points we can 

find the whole study of the types of bicycles as well as their characteristic 

elements such as connecting rods, plates and pinions. During this initial 

study, the optimal parameters on which to use automatic transmission 

were defined. Subsequently, the conditions of the user profiles, the 

characteristics of the market and the conditions of use of the change have 

been defined. Then, with all of this, a systematic design process has been 

carried out where some already standardized components have been used 

that have been dimensioned from the calculations. The result has been a 

prototype of automatic mechanical change that works according to the 

marked standards (cross country bike, 1x11 gear change, standard 

connecting rod and non-professional cycling) and that when a simulation of 

movement the results have been good. With this, the parts have been 

redefined to better adapt them to a manufacturing and assembly process, 

and with all this an estimated budget has been made that allows us to see 

that compared to an electric bike, the costs are lower. 

 

Keywords (10 maximum): 

Gear shift Bicycle Pinions Electric bicycle 

Automatic Design Plates Conecting rod 
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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. 

Aquests canvis de marxes tenen una gran sèrie de característiques que vénen fixades 

per molts paràmetres i és important entendre com funcionen així com les 

característiques. 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 assegurant 

el seu funcionament correcte. També s’han realitzat càlculs per poder determinar 

característiques dels elements que formen el canvi. Finalment s’ha introduït 

característiques com materials (que depenen dels resultats en els càlculs i de les 

característiques de funcionament dels elements) i modificacions de forma per a 

facilitar-ne la fabricació i muntatge, i els costos aproximats del muntatge de tot un 

sistema de producció del canvi. En l’apartat de disseny es poden observar aquests 

canvis de forma més genèrica i en un àmbit més explícit i concret en l’apartat del plec 

de condicions. 

1.1 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 cap classe d’ajuda extra com els motors en les bicicletes elèctriques. Per 

a aquest disseny s’intentarà mantenir el disseny dels components que no afecten al 

disseny del propi canvi automàtic així com el muntatge dels elements ja presents en les 

bicicletes de l’actualitat. 
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2.Estat de l’art 

2.1 La bicicleta 

La història de la bicicleta es podria afirmar que comença ja en temps egipcis, ja que en 

diversos descobriments ja s’observa jeroglífics de persones a sobre d’una barra 

horitzontal i dues rodes. Però no trobem una representació semblant al que nosaltres 

coneixem com a bicicleta fins molt temps després. El que es considera l’inici, ja que és 

el més semblant és el del famós inventor Leonardo da Vinci. Però no podem afirmar 

que es va convertir en realitat fins a principis del segle XIX. Llavors, l’inventor Kirkpatric 

MacMillan, va crear la primera bicicleta amb pedals i, per tant, ja no era com abans en 

les quals havies de propulsar-te amb els peus a terra. Com sol ser habitual a partir d’un 

disseny primari en segueixen tot un seguit de modificacions i per això al 1885 John 

Starley Kemp va crear la primera bicicleta amb dues rodes, transmissió per cadena i 

engranatges. Per això se’l considera l’inventor de la bicicleta moderna. 

Des d’això la bicicleta s’ha anat modificant i millorant fins a convertir-se en un dels 

vehicles més utilitzats globalment. I tot i que podem pensar que el seu ús és 

principalment d’esportistes cada cop més s’està fent un esforç en les grans ciutats per 

afavorir el transport mitjançant aquest vehicle gràcies els avantatges mediambientals 

respecte a altres tipus de vehicles individuals. 

Actualment hi ha una gran diversitat de modalitats de ciclisme i, conseqüentment, una 

gran varietat de tipologies de bicicleta que s’adapten a una modalitat o varies alhora. 

En aspectes generals podríem trobar les de carretera i les de muntanya. Però com ja he 

dit hi ha que es poden adaptar amb un lleuger canvi (com per exemple un canvi de 

pneumàtic) o ja poden funcionar correctament per defecte en aquestes dues 

modalitats principals. 

Dins de la modalitat genèrica de ciclisme de carretera podem trobar ciclisme en sala, 

ciclisme en pista (velòdrom) i ciclisme en carretera (la més coneguda modalitat). Entre 

aquests tres les bicicletes són bastant semblants i fins a un nivell extremadament 

professional no trobem diferencies visuals (estructura del quadre o les rodes). Dins 
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d’aquestes modalitats trobem diversos tipus de competicions segons el recorregut o 

d’altres aspectes. Com a aspecte especial trobem el ciclisme dels triatlons o ironman 

que a l’estar dins d’un tipus de competició que té varis esports la forma de la bicicleta 

torna a ser diferent però es considera a dins del ciclisme en carretera. 

Dins de la modalitat genèrica de ciclisme de muntanya podem trobar trial, ciclisme en 

bmx, ciclocròs i ciclisme de muntanya (també anomenat btt o ciclisme tot terreny). El 

ciclocròs consisteix en realitzar un determinat nombre de voltes a un circuit amb trams 

d'asfalt, camins i prats i amb una sèrie d'obstacles (naturals o artificials) que hagin 

obligar el corredor a baixar de la bicicleta per sortejar. La principal característica és la 

utilització de bicicletes de carretera, encara que amb algunes diferències, com 

pneumàtics més amples per millorar la tracció sobre terra i fang o la utilització de 

pedals de bicicleta de muntanya, entre altres. És freqüent en la preparació hivernal 

d'alguns dels professionals en ciclisme en carretera. En bmx torbem dues tipologies, 

una considerada esport olímpic en la qual es tracta de baixar per un recorregut amb 

obstacles i corbes pronunciades i l’altre, que no és olímpic, consisteix en fer trucs. En 

trial trobem que al ser una modalitat de ciclisme derivada dels trials de motocicleta 

l'objectiu és intentar arribar sense velocitat i, tractant de realitzar el mínim nombre de 

suports amb els peus, des del terra al cim d'un obstacle com un vehicle, un barril, un 

passamà, roques, etc. Té diverses categories segons el diàmetre de les rodes. 

Finalment trobem el ciclisme de muntanya subdividit en: 

-Cross Country (camp a través) en el qual les bicicletes solen portar suspensió 

davantera només, encara que també es comencen a utilitzar suspensions posteriors. 

Aquesta prova consisteix a donar un nombre determinat de voltes a un circuit, la 

longitud sol estar compresa entre els 8 i 11 km. 

-Marató: És una especialitat on les bicicletes són d'iguals característiques que les de 

Cros Country, però les competicions no es realitzen en circuits curts. Solen ser 

recorreguts de 40-100 km en entorns naturals. 
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-Descens: És una especialitat en la qual es competeix, tal com indica el nom, en un 

camí totalment en baixada, amb salts i obstacles tant naturals com artificials. Les 

bicicletes porten suspensions davantera i posterior amb amortidors d’oli hidràulic, a 

més de frens de disc, pneumàtics de major amplada i protectors de plats i/o guia 

cadena. L'equip de protecció és molt similar al de motocròs, ja que compta amb casc 

tancat, peto, colzeres així com avantbraços, espinilleres-genolleres, goggles i guants. És 

la modalitat més extrema en l'esport del ciclisme. Dins d’aquest tipus trobem el Four 

Cross en el qual es realitza el descens en grups de 4 competidors i el que arriba abans a 

meta guanya. 

Fora de les modalitats genèriques de ciclisme de carretera i de muntanya trobaríem el 

ciclisme urbà el qual al ser dins de ciutat la velocitat està més regulada i controlada la 

majoria d’usuaris no presenta gaires exigències. 

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). Per aconseguir millorar la velocitat que aconseguim amb aquest 

tipus de bicicletes pels camins de muntanya una de les seves principals característiques 

és que són molt lleugeres, i per això potser una mica més cares. En aquest sentit els 

quadres fabricats tenint en compte aquesta característica, contenen gammes de tota 

mena de materials i de preus, des de bicicletes amb quadre de carboni als més comuns 

d'alumini. 

A més aquest component de velocitat implica que necessita un millor frenat, per a això 

habitualment porten frens de disc, que els permetin aturar just en l'últim moment per 

no perdre velocitat ni la inèrcia molt abans. A més que si tenim en compte el fang, la 

sorra o la neu en el terreny són molts més efectius que els frens tradicionals. Finalment 

totes les bicicletes d'aquesta gamma solen portar sempre suspensió davantera. A 

vegades també en la roda de darrere. 
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Finalment un aspecte que permet assolir més velocitat sobre aquest tipus de qüestions 

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”), però a més es busquen en molts casos cobertes més primes, que tot i penalitzar 

amb un menor adherència ens permetin anar més ràpidament. També degut al terreny 

és habitual regular la pressió de les rodes per a millorar-ne l’adherència.  

Hi ha un gran llistat d’elements en una bicicleta tot i que sigui un dels vehicles que 

podem considerar més simples. Comencem pels més visuals. Per complementar la 

descripció dels components ja existents i la seva ubicació així com la seva funció en 

una bicicleta tenim la imatge 2. 

Hi ha les rodes formades per llanta (10), radis (12), càmera (9) i pneumàtic; el quadre 

(1) i el manillar (3). En aquest últim com que és a on ens hauríem d’agafar, ja que és el 

que controla la direcció amb la roda de davant, conté els accionadors dels frens de les 

rodes davant i de darrere però també conté els polsadors dels canvis de plats i de 

pinyons. Per al nostre cas només tocarem el polsador del canvi de pinyons el qual el 

substituirem pel canvi automàtic. Hi ha dos conceptes bàsics sobre les dues rodes, la 

roda de davant només fa la funció de controlar la direcció mentre que la roda de 

darrere és la que dóna l'impuls que mou la bicicleta. En l’eix d’aquesta segona (11) 

trobem els pinyons (31) que són els que transmeten el nostre esforç, que ve a través 

de la cadena (27), a la roda. A l’altre extrem de la cadena trobem els plats (23) que 

estan units als pedals (26) que és on nosaltres apliquem la força. Si tornem als pinyons 

trobem que tenen un mecanisme intern d’unió a l’eix de la roda que permet 

transmetre esforç en només un sentit de rotació (el d’avançar), per tant, si la roda 

segueix girant, tot i que nosaltres no apliquem força en els pedals, els pedals no 

giraran enrere (sentit contrari a l’habitual). Les cadenes (27) fan d'ample 2'4mm són 

usades en bicis amb canvi amb desviador (carreteres, turisme i muntanya). En bicis 

sense marxes o amb canvis interns, la longitud de la cadena ha de cobrir la distància de 

l’eix de la roda de darrere on hi ha els pinyons i el plat davanter. Normalment aquestes 

bicis tenen un mecanisme per l'ajust fi de la geometria del mecanisme de la cadena, 



Disseny i estudi d’un canvi automàtic mecànic per a bicicleta  
Ignacio Riba Guitart 
 

11 
 

com tapes horitzontals per a l'eix de la roda posterior, topalls, o un mecanisme 

excèntric en l'eix posterior o en l'eix dels pedals. En casos extrems es pot afegir alguna 

anella lateral. 

El quadre (1) és el component principal de la bicicleta i serveix d’element d’unió entre 

tots els elements d’aquesta. És l’encarregat de repartir el pes del ciclista a la resta de 

components per a aconseguir un correcte funcionament. Al ser la part més gran del 

conjunt és la més pesada i suposa més d’un 50% del pes total. 

Per al nostre cas és important conèixer que el canvi de pinyons es troba unit al quadre 

però rep la cadena un cop aquesta ha passat pels pinyons. El canvi l’únic que fa és 

desviar la cadena movent-la en l’eix perpendicular a la rotació de la roda i dels pinyons, 

per això, el podem anomenar desviador de cadena. 

 

Imatge 2.1. Components d’una bicicleta. 

Font: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mountainbike.es%2Fbic

i-facil%2Frepara-y-ajusta%2Farticulo%2Fdespieces-y-manuales-de-shimano-en-

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mountainbike.es%2Fbici-facil%2Frepara-y-ajusta%2Farticulo%2Fdespieces-y-manuales-de-shimano-en-internet&psig=AOvVaw1xof0P2nyt5tRz1L0Ujl6n&ust=1581519764673000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibxKviyecCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mountainbike.es%2Fbici-facil%2Frepara-y-ajusta%2Farticulo%2Fdespieces-y-manuales-de-shimano-en-internet&psig=AOvVaw1xof0P2nyt5tRz1L0Ujl6n&ust=1581519764673000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibxKviyecCFQAAAAAdAAAAABAM
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internet&psig=AOvVaw1xof0P2nyt5tRz1L0Ujl6n&ust=1581519764673000&source=ima

ges&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibxKviyecCFQAAAAAdAAAAABAM 

Ara passem als components menys visuals o interns. En primer lloc trobem el pedalier 

(15) que és l’eix tubular al qual van units els pedals i els plats de manera que giren 

solidàriament amb aquest. Per tal d’observar amb més claredat els components de la 

secció que més ens interessa tenim la imatge 3. Seguint la numeració d’aquesta imatge 

trobaríem el pedalier (1), el plat (3) i la barra del pedal (4). També trobaríem les tapes 

internes del quadre (2) que impedeixen l’entrada de terra, aigua, etc. La tapa de la 

barra del pedal (5) fa la mateixa funció que l’anterior en aquest cas amb l’espai entre el 

pedalier i la barra quan aquests dos s’uneixin. 

 

Imatge 2.2. Elements de la secció. 

Font: https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/alivio-m4000/ST-M4000-

R.html 

Sobre el pedalier és important conèixer que gira sobre els rodaments continguts a la 

caixa del pedalier (secció tubular del quadre on està aquest). Té un capçal on les bieles 

s'uneixen als plats i els pedals s'adhereixen a les bieles (barres que uneixen el pedalier 

amb el pedal). La caixa del pedalier connecta al tub de seient i el tub inferior com a 

part del quadre de la bici. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mountainbike.es%2Fbici-facil%2Frepara-y-ajusta%2Farticulo%2Fdespieces-y-manuales-de-shimano-en-internet&psig=AOvVaw1xof0P2nyt5tRz1L0Ujl6n&ust=1581519764673000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibxKviyecCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mountainbike.es%2Fbici-facil%2Frepara-y-ajusta%2Farticulo%2Fdespieces-y-manuales-de-shimano-en-internet&psig=AOvVaw1xof0P2nyt5tRz1L0Ujl6n&ust=1581519764673000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibxKviyecCFQAAAAAdAAAAABAM
https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/alivio-m4000/ST-M4000-R.html
https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/alivio-m4000/ST-M4000-R.html
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Hi ha tres tipus de pedaliers comuns: 

1-Ajustables, que fan servir coixinets amb sistema cons-cassoletes ficats en la caixa de 

pedalier. 

2-De cartutx segellat, en què l’eix i els rodaments formen una peça completa que 

s'introdueix dins de la caixa de pedalier. 

3-D'una peça, una sola peça d'acer forma els braços de maneta i un eix. L'eix es 

desplaça sobre coixinets a l'interior del pedalier. La majoria de bicicletes de platja 

d'una velocitat tenen una unitat d'una sola peça que conforma el pedaler. 

En canvi si seguim la normativa trobem els següents tipus: 

PEDALIERES MUNTATS EN CAIXA DE PEDALIER DE ROSQUES (mal anomenats BSA): 

Per cicloturista i ciclista urbà. 

1.Segons l'ample de la caixa i tipus de rosca hi trobem 3 estàndards: 

-BSC british standard cycle o BSA s'ha convertit en una norma ISO i és el més comú. 

Existeixen 2 mesures per a l'ample: 68 mm o 73 mm. Diàmetre interior de 34'8 <45mm 

amb un pas de rosca de 24 fils per polzada, 1'06mm per fil i rosca inversa (sentit de 

collament anti-horari) al costat dret. Hi ha la possibilitat de muntar un pedaler de 73 

mm en una caixa de pedalier de 68 mm usant volanderes espaiadores, però no al 

revés. 

-Estàndard italià, menys usat. La caixa pedalier mesura 70 mm d'ample i 36 mm de 

diàmetre, amb un pas de rosca de 24 fils per polzada, 1'06 mm per fil i estreny normal 

en ambdós costats. 

-Estàndards francès i suís. Antics. Tenen 68 mm d'ample, 35 mm de diàmetre i 1 mm 

per fil de rosca, que en el cas del suís és invers al costat dret. 
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2.Dins dels pedalieres roscats existeixen bàsicament dos sistemes pel que fa al conjunt 

eix / rodaments. On els rodaments van a l'interior de la caixa pedalier i també en 

cassoletes externes. 

2.A. Sistema amb rodaments interns. 

2.A.1.Els antics. Sistema de contra-femelles, femelles de con, rodaments solts o en 

coixinets i eix. 

2.A.2.Pedaliers de quadrat. El conjunt eix / rodaments es troba inclòs en un cartutx 

estanc de què sobresurten els extrems de l'eix que té forma quadràtica. 

2.A.3. Altres sistemes amb rodaments a l'interior muntats en cartutx. 

B) sistema de rodaments externs 

B.1. Hollotech II (de Shimano) l'eix va unit a la biela dreta i els rodaments a l'exterior i 

va ser una revolució perquè va permetre separar els punts de suport sobre els 

rodaments, augmentar aquests de mida al situar-los en l'exterior i augmentar el 

diàmetre de l'eix , el que va augmentar la rigidesa del conjunt eix / rodaments 

considerablement. 

B.2. Shimano de treure els rodaments fora de la caixa del pedalier es van unir els 

fabricants BSA, TRUVATIC, CAMPAGNOLO traient diferents estàndards i es diferencien 

en el diàmetre de l'eix, la forma i nombre d'estries de l'extrem on s'uneix la biela 

solidària. 

BIELES (barres d’unió entre pedal i pedalier): 

Les bieles són l'element de la transmissió a través del qual transmetem la força que 

exercim als pedals a l'eix de pedalier per posteriorment i a través de tot el sistema de 

transmissió, donar-li moviment a la roda del darrere i començar el moviment. 

Fins fa poc les mesures de llarga de les bieles venien relacionades amb l'alçària del 

ciclista, ja que l’alçada d’aquest defineix la talla de la bicicleta establint uns estàndards 

com es veu en la següent taula: 
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Alçada del ciclista (cm) Llargada de la biela (mm) 

<152 160 

152               -             168 165        -        167,5 

168               -             183 170 

183               -             189 172,5 

189               -             195 175 

>195 180         -        185 

 

Taula 2.1. Llargada de la biela segons l’alçada del ciclista *+. 

Hi ha una tendència a allargar les bieles, això és degut principalment al següent 

principi, amb la mateixa força muscular es pretén vèncer una major resistència per tal 

d’aconseguir un augment de la velocitat i una millora de rendiment físic. La fórmula 

física M = F x L ens demostra que si augmentem la llargada de la biela aconseguim, 

amb la mateixa força, crear un major moment i, conseqüentment, més velocitat (que 

és l’objectiu principal durant una competició). 

La causa d'aquesta millora de generar més força en l'eix de pedalier mitjançant 

l'augment de la longitud de les bieles es va començar a recomanar i a fabricar bieles 

amb longituds superiors a les abans ja existents. 

S’ha de tenir en compte algunes conseqüències negatives que podem trobar-nos en 

augmentar la llargada de la biela com són la cadència del pedaleig que es pot veure 

reduïda al tenir més recorregut per exemple, un ciclista que efectuï 100 pedalades/ 

minut (o 100 rpm) difícilment podrà mantenir aquesta velocitat augmentant la llargada 

de la biela, ja que a cada revolució tindrà més recorregut. 

Un altre factor negatiu és que com tots sabem l'alçada del selló correcta és aquella que 

un cop assegut la cama doni suport al pedal en la posició més baixa i aquesta quedi 

totalment recta, per tant haurem de variar l'altura del seient i així la posició. 
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En el cicle de pedaleig hi ha 2 punts crítics en els quals el moviment es pot veure més 

compromès i es corresponen amb la posició vertical de la biela, denominant Punt Mort 

Superior (PMS) quan el pedal es troba en la posició més alta i Punt Mort Inferior (PMI) 

quan el pedal es troba en la posició més baixa. 

Tots dos punts són modificadors en relació a la seva distància al selló si augmentem la 

llargada de la biela i això comporta, en si, dues conseqüències que poden ser negatives 

en la pràctica del ciclisme, com són: 

-L’augment de la distància PMI-Seient (punt mort inferior i el seient) suposa en la 

pràctica un augment de l'altura i en cas de ser important, augmenta el risc de patir 

tendinitis a la part posterior de la cama. 

-Disminució de la distància PMS-Seient (punt mort superior i el seient) ho podríem 

entendre com una disminució de l'altura del selló amb 2 tipus de conseqüències: 

1º Major Flexió del Genoll. 

2n Major allargament de quàdriceps. 

Un altre punt negatiu és que no redueix la capacitat d'acceleració, i més concretament 

si es practiquen modalitats de muntanya en la qual es produeixen constants 

acceleracions es poden veure perjudicats. Pot interferir en la direcció, ja que s’ha de 

tenir en compte que major llargada de la biela, en la posició horitzontal, la punta del 

peu es trobarà més avançada i pot tocar en la roda davantera, sobretot en els casos en 

què les distàncies entre eixos siguin massa curtes. 

No resulta molt recomanable augmentar la llargada de la biela, per tant, es decideix 

que per al disseny d’aquesta bicicleta de muntanya, buscar una alçada de selló 

adequada i en funció d'això mesurar la llargada de les bieles i per últim saber fins on 

podem arribar en funció a la nostra condició física. 
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Un altre factor a tenir en compte és la curvatura que triem en funció del model 

procurant que les cames quedin el més paral·leles possible. La mètrica de les rosques 

de les bieles en la q s'allotgen els pedals, són 3: 

1-Rosca americana (seugint normativa ISO) per a bicis clàssiques, BMX i bicicletes 

modernes de passeig. 

2-Rosca anglesa BSA. 

3-Rosca francesa: No s'utilitza ara. 

PLATS I PINYONS 

Els plats habitualment tenen 28, 30, 32, 34, 36 i 38 dents per al cas d’utilitzar un plat. 

Com ja s’ha mencionat en apartats anteriors el diàmetre del plat depèn del nombre de 

dents, ja que es tracta d’una roda normalitzada. Per tant, podem escollir el plat segons 

les nostres capacitats físiques. 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 volem utilitzar dos plats el més recomanable seria de 36 i 26 dents i si 

volem tres plats serien de 40, 30 i 22. 

En el cas dels pinyons és normal escollir-los en grup. Si són 11 velocitats, com és cada 

cop més habitual, en el cas del fabricant més conegut, Shimano, trobem els de 11-32 

dents, de 11-34 dents i de 11-36 dents per a bicicleta de carretera. Com sempre és més 

recomanables escollir el que millor s’adapta a les nostres capacitats tenint en compte 

que el de 32 és el més dur i el de 36 el que menys força requereix. Per tant, en un cas 

normal seria òptim utilitzar un plat de 30 i uns pinyons de 11-34. 

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. 
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2.2 Els canvis de marxes 

Els canvis de marxes, tant de pinyons com de plats, per a bicicletes tenen unes 

característiques que varien segons varis paràmetres, ja que són rodes dentades i per 

tant, comparteixen les mateixes característiques que els engranatges. Segons la posició 

dels plats o pinyons, el nombre de dents, el nombre de plats i pinyons o com s’aplica 

l’esforç podem aconseguir un canvi més brusc o més suau. El fet que el canvi de plats 

sigui més brusc és que el plat està situat en el pedalier i gira solidari a aquest. 

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. 

Un altre motiu pel qual és nota molt més un canvi de plats que de pinyons es que 

habitualment acostumem a tenir molts més pinyons que plats (9 i 3 respectivament és 

el més habitual) i la diferència de diàmetres entre els mateixos plats és molt superior a 

la diferència de diàmetres entre els pinyons. Per molt que realitzem canvis en 

dimensió i nombre tant de plats com de pinyons seran insuficients per adaptar el 

nostre pedaleig al relleu si no sabem aplicar els canvis d’un pinyó a un altre 

correctament en el moment adequat. 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 és 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 consegüent pèrdua de ritme, cansament o fins i tot obligar-nos a parar. 

Com que és un problema com a solució per encertar més adequadament el moment 

en què canviar de marxa tenim els canvis automàtics. 
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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, 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 

1,5 mm de diàmetre que uneix les dues altres parts i que es tensa mitjançant torsió. 

En el nostre cas s’intentarà crear un canvi automàtic mecànic de pinyons que contingui 

ja un desviador de cadena normal, per tant, es substituirà el polsador del canvi per un 

mecanisme alternatiu en el qual l’individu no hagi d’actuar expressament per activar-

lo, sinó que pel funcionament normal de la bicicleta i segons les necessitats de l’usuari 

s’accioni el mecanisme i provoqui el moviment del desviador de cadena. La unió 

actualment existent entre el polsador i el desviador que és mitjançant un cable d’acer 

inoxidable trenat d’aproximadament 1,5 mm de diàmetre que es tensa mitjançant 

torsió, la idea en mantenir-lo i adaptar-lo al disseny del canvi automàtic. 

 

Imatge 2.2.1. Polsador del canvi d’una bicicleta (*1+). 
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Font: https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/alivio-m4000/ST-M4000-

R.html 

Un altre element important és el desviador. Del qual hi ha diversos tipus també. 

TIPUS DE DESVIADORS MODERNS: 

Són principalment canvis de fricció al canvi d'indexació i l'augment gradual en el 

nombre de marxes. El de fricció el ciclista mou la palanca de canvis prou perquè la 

cadena salti al següent pinyó, i després ajusta la palanca per centrar la cadena al pinyó. 

Una palanca de canvis indexat té un mecanisme de retenció o de trinquet que deté la 

palanca de canvis, i per tant el cable i el desviador, després de moure a distàncies 

específiques amb cada empenta o estirada. Els sistemes de canvi indexat requereixen 

recalibració quan els cables s'estiren i les peces es fan malbé o són intercanviades. A 

les bicicletes de carretera, els eixos del darrere amb 10 corones (marxes) van aparèixer 

al 2000 i els d'11 corones el 2009. 

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. 

El desviador davanter només ha de moure la cadena de banda a banda entre els plats 

davanters, però ha de fer-ho amb la part superior. La porció tensa de la cadena també 

necessita donar cabuda a les grans diferències en la mida del plat: des d'un màxim de 

53 dents a un mínim de 20 dents. 

2.3 Descripció de mercat 

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 

https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/alivio-m4000/ST-M4000-R.html
https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/alivio-m4000/ST-M4000-R.html
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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. 

Coneixen tot això seria convenient fer un estudi de si és possible aconseguir un canvi 

de pinyons automàtic per a una bicicleta. Curiosament en el mercat ja hi ha molts igual 

que tot un seguit d’estudis. Però hi ha un aspecte en comú en tots ells, s’utilitzen en el 

que coneixem com bicicletes elèctriques que bàsicament consten d’un motor que 

t’ajuda quan redueixes velocitat. Aquest motor va alimentat per una bateria, i és 

aquesta bateria la que acciona el canvi en funció de la resistència amb què es troba el 

motor. És important saber que el millor exemple d’un canvi automàtic és el que tenen 

alguns cotxes en el qual es realitza un canvi de marxes, i en el cas de la bicicleta 

aquestes marxes les podríem considerar els pinyons. També hi ha casos fora de 

l’habitual en què el canvi ve accionat per un polsador electrònic, el qual també 

requereix una bateria, però no és el que entem com un canvi automàtic. El més curiós 

és que no hi ha un canvi automàtic que no tingui bateria, el qual he volgut anomenar 

per tal de facilitar la comprensió com canvi automàtic mecànic. Per tots els motius 

mencionats anteriorment en aquest treball s’ha volgut realitzar un estudi i disseny 

d’un canvi automàtic mecànic. 

El canvi intern de l’eix de la roda de la bicicleta és un sistema anàleg al canvi de 

bicicletes extern, però usant engranatges com una caixa de canvis de moto o cotxe. El 

canvi intern es troba dins de l’eix de la roda posterior i vénen de 2,3,5,7,8 i fins a 14 

marxes. S'usen per a bicis domèstiques o bicicletes plegables. Els canvis interns 

funcionen per engranatges, el que significa que la part exterior de l'eix (que s'adjunta 

als radis) faci que canviï de velocitat pel que fa al pinyó de la roda posterior, depenent 

de què la marxa es seleccioni. 

Conseqüentment podríem situar als canvis elèctrics com a competència directa ja que 

anirien en un altre tipus de bicicleta. En un tipus de competència més directe 



Disseny i estudi d’un canvi automàtic mecànic per a bicicleta  
Ignacio Riba Guitart 
 

22 
 

trobaríem els canvis integrats, ja que aquests es poden instal·lar en qualsevol tipus de 

bicicleta. Però en aquest cas l’alta precisió que requereixen durant la fabricació queda 

reflectit en l’alt preu. Com que aquest canvi que s’ha dissenyat implica unes 

modificacions exclusivament en el quadre i en els rodaments i tapes entre aquest i el 

pedalier, la major part del cost addicional en la fabricació addicional seria la fabricació 

del propi canvi. Per tant, a l’hora de comparar aquest canvi automàtic mecànic amb el 

canvi integrat s’ha comparat els costos entre la fabricació d’aquests dos. En canvi a 

l’hora de comparar el cas del canvi elèctric haurem de comparar els costos complets de 

la bicicleta. 

2.4 Perfil de l’usuari 

La majoria de bicicletes de muntanya actuals tenen 3 plats i les de carretera poden 

tenir 2 o 3. 

El ciclisme aficionat de muntanya (habitualment també mencionat com btt), seguint al 

professional, està passant cada cop més cap a una bicicleta de 1 plat (el mínim 

possible) i 11 o 12 pinyons. Evidentment cal tenir en compte que hi ha moltíssimes 

més combinacions possibles i els ciclistes, si poden permetre-s’ho, intentaran tenir la 

millor combinació per a ells entre nombre pinyons i plats. També és important 

conèixer que també variaran els diàmetres en les dues rodes dentades (plats i pinyons) 

per molt que hi hagi el mateix nombre. 

El perfil d’usuari al qual he 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. 
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3.Disseny del canvi 

3.1 Condicions d’ús 

L’objectiu principal és obtenir un canvi automàtic per a una bicicleta. Però, cal tenir en 

compte diversos aspectes els quals condicionen com haurà de funcionar i, per tant, els 

aspectes de disseny; aquests els anomenem condicions d’ús del canvi. També 

d’aquesta manera, aconseguint com volem que funcioni podrem saber com i quan han 

d’actuar els diversos elements del canvi. Per això he definit una sèrie d’aspectes que 

s’han de complir per tal que sigui un canvi funcional i pràctic. Tots els aspectes han 

estat recollits del funcionament que es desitja del canvi durant l’ús de la bicicleta, tant 

de la pròpia experiència com de l’experiència d’altres que he pogut recollir. 

Segurament hi ha funcionaments addicionals però en el següent llistat hi ha els que he 

considerat primordials. 

Per fer-ho més comprensible ho he estructurat segons la inclinació del terreny pel qual 

s’està circulant amb bicicleta i dins d’aquest de quin es ve i també dos aspectes 

crucials, la parada i l’arrencada. Per complementar-ho i fer-ho més comprensible hi ha 

un esquema al final de l’explicació. 

a)En pujada: 

-Si es ve de pla:  

Si es pedaleja cada cop més a poc a poc voluntàriament o per efecte de la pujada 

(motiu x): el canvi s’acciona i redueix nº de pinyó (pinyó més gros). 

Si es pedaleja més ràpid (poc freqüent): el canvi s’acciona i augmenta nº de pinyó. 

Si es manté un ritme bastant estable: no s’acciona el canvi. 

Si es pedala en sentit contrari o es deixa de pedalar (és probable que inestabilitzi la 

bicicleta) es desactiva el canvi. 

-Si es ve de baixada: 
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Si es pedaleja cada cop més a poc a poc voluntàriament o per efecte de la pujada 

(motiu x): el canvi s’acciona i redueix nº de pinyó (pinyó més gros). 

Si es pedaleja més ràpid (poc freqüent): el canvi s’acciona i augmenta nº de pinyó. 

Si es manté un ritme bastant estable (poc freqüent): no s’acciona el canvi. 

Si es pedala en sentit contrari (és probable que inestabilitzi la bicicleta) es desactiva el 

canvi. 

b)En baixada: 

Si es pedala en sentit contrari per posar-se el pedal a lloc (habitualment per la 

proximitat d’un canvi d’inclinació del terreny) el canvi es desactiva. 

Si en baixada es pedala intensament (per adquirir velocitat més ràpidament, 

esporàdic) es canvi, s’activa i augmenta de nº de pinyó. 

Si es pedala suaument a molt poques rpm s’activa el canvi es redueix de nº de pinyó i 

s’ajuda a reduir l’acceleració i a permetre a què la persona pugui pedalar en cas de 

necessitat. 

Si es manté un ritme bastant estable: no s’acciona el canvi. 

Si es deixa de pedalar es redueix progressivament de nº de pinyó. 

c)En pla: 

Si es pedala en sentit contrari per posar-se el pedal a lloc (habitualment per la 

proximitat d’un canvi d’inclinació del terreny) el canvi es desactiva. 

Si es pedaleja més ràpid: el canvi s’acciona i augmenta nº de pinyó. 

Si es manté un ritme bastant estable: no s’acciona el canvi. 

Si es pedaleja cada cop més a poc a poc: el canvi s’acciona i redueix nº de pinyó (pinyó 

més gros). 
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d)Arrancada i parada: 

Parada: si es para deixant de pedalar per efecte de la gravetat el canvi s’acciona i 

redueix de nº de pinyó. 

Si es para pedalant a poc a poc progressivament es va reduint el nº de pinyó fins que 

es para completament. 

Arrancada: Per a l’arrancada es realitza molta més força que durant el funcionament 

regular per això el canvi actua per adaptar-se a un ritme. 

 

Diagrama 1. Esquema condicions d’ús del canvi i funcionament d’aquest en pujada. 

Font: Realització pròpia. 
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No s'acciona el 
canvi 

Es manté el ritme 

No s'acciona el 
canvi 
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Diagrama 2. Esquema condicions d’ús del canvi i funcionament d’aquest en baixada. 

Font: Realització pròpia. 

 

Diagrama 3. Esquema condicions d’ús del canvi i funcionament d’aquest durant la 

parada i arrencada. 

Font: Realització pròpia. 

En baixada 

Es pedala en 
sentit contrari/es 
deixa de pedalar 

No s'acciona el 
canvi 

Es pedala més 
intensament 

S'acciona el canvi 

Es va a pinyó més 
petit 

Es manté el ritme 

No s'acciona el 
canvi 

Es pedala a 
poques rpm 

S'acciona el canvi 

Es va a pinyó més 
gran 

Arrancada i parada 

Arrencada 

Molta força en un 
instant 

S'acciona el canvi 

Es va 
progressivament a 

pinyó més petit 

Parada en sec 

S'acciona el canvi 

Es va 
progressivament a 

pinyó més gran 

Parada progressiva 

Segons es va 
parant es va 

accionant el canvi 

Es va 
progressivament a 

pinyó més gran 
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3.2 Procés de disseny del canvi automàtic 

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. Això es pot observar en l’apartat 2.1. La bicicleta. En aquest es descriu el 

tipus de bicicleta que s’agafa per a introduir el canvi (bicicleta de muntanya) així com 

els tipus de peces que hi ha. 

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. 
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Imatge 3.2.1. Vista tridimensional del conjunt en el primer disseny. 

Font: Realització pròpia. 

En aquest primer disseny trobem l’eix pedalier amb quatre aletes de secció rectangular 

separades per 90º. Llavors trobem dos cubs units per una molla i el moviment es 

transmet mitjançant les aletes cap a aquests cubs amb el contacte directe durant la 

rotació. Un cop el moviment es transmet cap al cub superior aquest passa les 

pestanyes que estan unides per sobre i per sota a un eix. Hi ha tantes pestanyes com 

velocitats del canvi. L’eix superior consta de dos elements per sobre que estan units a 

la bancada (en aquest cas al quadre) mitjançant molles a torsió. Entre els dos elements 

hi ha un sistema bloqueig amb dents. Un està unit a tots els cables units a les 

pestanyes per la part inferior que s’accionen quan el cub superior passa a través d’elles 

en moviment de pujada mentre que l’altre està unit a tots els cables units a les 

pestanyes per la part superior. 
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Aquest disseny presentava una sèrie de problemes que es van solucionar en el segon 

disseny. El format de les aletes és fràgil per això es millora cap a unes lleves 

arrodonides i es redueix a tres lleves. El format de dos cubs es substitueix per un pistó 

de secció quadrada. El sistema general de l’eix superior es substitueix per un eix amb 

dues rodes dentades i els cables es canvien per dues palanques amb cremallera 

incorporada. 

 

Imatge 3.2.2. Vista de tall i perfil del conjunt en el segon disseny. 

Font: Realització pròpia. 

En la imatge 3.2.2 es pot observar el segon disseny del canvi automàtic mecànic així 

com les diferencies amb el primer. En aquest podem observar la barra del pedal en 

proporció al mecanisme dissenyat. El mecanisme consta d’una roda amb tres lleves 

pronunciades separades entre si per 120º que entren en contacte amb un pinyó 
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durant la rotació. Aquesta roda està fixada mitjançant una xaveta a l’eix (pedalier). 

L’eix vertical central del pistó està desplaçat respecte al centre dels eixos de 

coordenades del pedalier, situat com és lògic en el centre de l’eix. El pistó té una molla 

interna i una cara plana en la part superior de manera que segons l’energia que li 

transmet la roda topa amb el límit superior o inferior. Aquests límits són dues 

palanques de secció rectangular que mitjançant una cremallera fan rotar una de les 

rodes dentades que estan unides a un eix superior. L’eix d’aquesta manera conté una 

barra foradada on s’ajunta l’extrem del cable que va cap al desviador i dues rodes 

dentades unides al propi eix. 

Aquest disseny tenia dos principals problemes. Un era que les lleves eren 

excessivament pronunciades cosa que també provocava un excés de pes. L’altre 

problema era que en cas de voler fer girar el pedalier al revés del sentit habitual ( per 

exemple al voler col·locar el pedal a lloc) el mecanisme impediria aquesta rotació i en 

cas de forçar en excés aquesta rotació podria ocórrer que fins i tot es trenqués el pistó 

o el seu capçal. Per això es va buscar introduir un mecanisme entre la roda amb les 

lleves i el pedalier. Però un problema era que dues molles separades per una placa 

plana és la forma característica d’un amortiguador de vibracions i podria provocar que 

la placa entrés en un moviment harmònic simple (MHS), per solucionar-ho es va 

pensar d’unir la placa al pistó i que formés part d’aquest. 
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Imatge 3.2.3. Vista de tall del conjunt en el tercer disseny. 

Font: Realització pròpia. 

En la imatge 3.2.3 es pot observar els canvis d’aquest tercer disseny amb el segon. En 

aquest tercer disseny els canvis principals és que es torna a quatre lleves però pels 

motius mencionats anteriorment aquestes són rebuidades i s’introdueix una molla que 

funciona a tracció ja que d’aquesta manera s’aconsegueix mantenir unides les lleves a 

la roda. La idea que aquestes es puguin separar és perquè en funció de la velocitat 

aquestes es separin més o menys, aprofitant la inèrcia de les lleves, entenent que amb 

major velocitat de rotació del pedal, així com de la roda i el pedalier, aquestes es 

separaran més. Aquest efecte té la intenció de que amb major velocitat major sigui el 
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cop que rep el pistó per a pujar i així el marge superior, és a dir, la palanca de pujada 

puja més amunt engranant amb la roda dentada de l’eix superior fent que aquesta giri 

en sentit contra horari, i d’aquesta manera, destensar el cable. Amb aquest moviment 

aconseguim passar a pinyons més petits, o el que és el mateix, de nº més gran. En el 

cas que la velocitat sigui lenta les lleves se separen poc i fan pujar poc el pistó, per 

tant, el retorn de la molla conté molta més força i llavors el pistó fa contacte amb la 

palanca de baixada. Amb aquest moviment la palanca de baixada fa girar en sentit 

horari l’eix superior aconseguint així tensar més el cable i passar a pinyons més grans, 

o el que és el mateix, de nº més petit. 

Un problema que presentava aquest mecanisme era que no estava definit la part de 

l’eix superior correctament, principalment la posició de les rodes dentades, així com la 

seva dimensió aproximada, però aquest no era el principal. El problema principal era 

que la major part de la força que s’ha de fer és per tensar el cable i aquesta força ve 

per la palanca de baixada, però aquesta depèn de la força recuperadora de la molla. 

Per tant, la molla hauria de presentar una k (constant específica de la molla) molt gran 

i això impediria que el pistó pogués arribar a la palanca de pujada amb prou esforç. Per 

solucionar-ho s’haurà de separar la part de pujada de pinyons de la de baixada. 
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Imatge 3.2.4. Plànol vista de tall del canvi amb indicacions del quart disseny. 

Font: Realització pròpia. 

En la imatge 3.2.4 es pot veure les diferencies amb el tercer disseny així com la 

proporció del mecanisme amb el quadre. Es pot veure com s’ha passat d’un a 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. La roda de pujada manté el mecanisme intern de les 

rodes dels dissenys anteriors però la roda de baixada presenta varies diferències. La 

roda de baixada té un rodament que la separa de l’eix pedalier cosa que permet 

moviment relatiu de rotació entre ambos peces i també està unida a una molla de 

torsió que va enganxada al pedalier en l’altre extrem. Pel que fa a la secció tubular del 

quadre que conté el pedalier s’haurà d’augmentar per tal que hi càpiguen aquestes 

rodes. S’aprofitaria el tub vertical per situar-hi els pistons així com els seus capçals, les 

palanques i l’eix superior. L’eix superior s’aguantaria amb una forma semi tubular 

addicional que s’adjuntarà al quadre i no s’hi situaria rodaments entre ambdues peces, 
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ja que el desgast per fricció seria mínim en aquest eix degut al seu curt recorregut. Les 

dues rodes dentades serien de diferent dimensió (sent més gran la de la secció de 

pujada per crear així més moment). 

Pel que fa a la roda de baixada s’hi fan quatre ranures separades entre si per 90º  que 

permeten arribar fins a la roda de pujada i en aquesta també s’hi fan quatre ranures 

separades també per 90º. D’aquesta manera quan es produeix una acceleració o 

desacceleració la roda de baixada al tenir una molla de torsió gira més lent o més ràpid 

(respectivament) que la roda de pujada i llavors el pistó de baixada al funcionar com 

un polsador podria coincidir les ranures de les dues rodes i llavors accionar la palanca 

de baixada. 

Un cop ja tenim aquest últim plànol a mà es passa a format 3D amb el programa. 

Durant la realització d’aquest disseny es busca elements normalitzats com molles o 

rodaments a fabricants. Mentre es va anar realitzant les peces es va anar realitzant 

alguns canvis en aquestes. 

 

Imatge 3.2.5. Vistes tridimensionals del primer disseny en NX 12. 

Font: Realització pròpia. 

Com es pot observar en les imatges 3.2.5 i 3.2.6 el format extern d’una bicicleta es 

manté bastant en el quadre però més en les rodes. Pel que fa al quadre podem 

observar que la secció que uneix la part de la roda de darrere amb el tub vertical del 

seient és una secció tubular lineal mentre que habitualment es d’una secció tubular 
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però en forma gairebé triangular. En les vistes de tall podem veure que respecte l’últim 

disseny a mà les diferències són mínimes, la principal que es pot veure és que els 

rodaments inicialment requerien una peça, cosa que ara s’ha eliminat ja que els 

rodament s’han augmentat fins a arribar a ocupar tota la secció tubular. 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. 

En aquest disseny trobem una sèrie de problemes. Els capçals dels pistons són de 

secció quadrada així com els pistons, cosa que implicaria una fabricació especial i es 

reduiria la seva resistència. Entre la roda de baixada i el rodament dret no hi ha espai 

per a situar-hi una molla de torsió tal com estava previst, per tant, es va haver 

d’augmentar l’espai entre ambdós elements augmentant la llargada de la secció 

tubular del quadre. Un altre problema és que no hi ha cremallera que permeti una 

unió de les palanques amb les rodes dentades de l’eix superior. També el rodament 

dret està col·locat al revés de la seva posició òptima. Un problema afegit és que hi ha 

separació entre la roda de pujada i el rodament esquerre i per tal de poder ajustar la 

posició de les rodes en el lloc més eficient i que no es moguin durant el funcionament 

s’ha d’afegir un element separador. 

 

Imatge 3.2.6. 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 primer disseny. 

Font: Realització pròpia. 
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Imatge 3.2.7. Vistes tridimensionals del segon disseny en NX 12. 

Font: Realització pròpia. 

En les imatges 3.2.7 i 3.2.8 es poden veure els canvis respecte al primer disseny en NX. 

Es pot observar que la roda es conserva igual però el quadre ha variat en la part que 

uneix la fixació de la roda amb el tub vertical del seient i ha passat a adquirir una forma 

gairebé triangular. També s’ha allargat el tub inferior del quadre i s’ha girat mitja volta 

(180º) el rodament dret. 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. També 

s’han afegit els elements interns de la roda de darrera ja que no estaven presents en el 

disseny anterior. En les palanques s’ha aprofitat una cremallera del fabricant retallada i 

s’han unit a les pròpies palanques. S’ha afegit un element separador entre la roda de 

pujada i el rodament esquerre per evitar així que tinguin moviment relatiu en l’eix de 

rotació durant el funcionament. 

El problema principal en aquest disseny és que com ja es pot veure falta afegir tant el 

plat com la protecció del plat. També s’han de col·locar correctament les rodes 
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dentades de l’eix superior i enlloc d’anar fixades mitjançant una xaveta com estava 

inicialment plantejat es muntaran a pressió i es soldaran. 

  

Imatge 3.2.8. 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 segon disseny. 

Font: Realització pròpia. 

  

Imatge 3.2.9. Vistes tridimensionals del tercer disseny en NX 12. 

Font: Realització pròpia. 

Amb les imatges 3.2.9 i 3.2.10 podem veure les diferències del tercer disseny en NX 

respecte al segon. Les principals diferencies és que ja hi tenim tant el plat com la seva 

protecció. Les rodes dentades  de l’eix superior ja s’han col·locat en la seva posició més 

adequada. 
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Imatge 3.2.10. 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 tercer disseny en NX 12. 

Font: Realització pròpia. 

Amb aquest tercer disseny en NX 12 ja es va realitzar la simulació de moviment de les 

peces amb el simulador del moviment d’aquest mateix programa. Es va realitzar per 

comprovar el seu correcte moviment tal com teòricament s’havia definit. 

Després d’aquest anàlisis de moviment es va realitzar una revisió de totes les peces 

noves, no presents en les bicicletes actuals, per adaptar-les a un possible procés de 

fabricació, especificar el material més adient i remodelar-les en cas de ser necessari 

per assegurar el seu bon funcionament i muntatge. 

Amb les següents imatges (3.11 i 3.12) podem veure les modificacions del disseny 

definitiu (a part del color) respecte al tercer disseny. En aquest s’ha modificat les 

palanques que 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. 

Pel que fa a l’eix superior s’ha decidit fixar-lo al quadre però deixant que hi hagi 

moviment relatiu de rotació amb un passador i un cargol de M6. S’ha eliminat la molla 

interna que evitava la separació de la tapa, que fa la funció de lleva, de la roda de 
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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. 

 

Imatge 3.2.11. 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. 

Font: Realització pròpia. 

  

Imatge 3.2.12. Vistes tridimensionals del disseny definitiu en NX 12. 

Font: Realització pròpia. 
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4.Càlculs 

Durant el disseny ha estat important tenir en compte diversos aspectes que 

restringeixen les característiques d’alguns elements. 

Un dels elements més sol·licitats són els pistons, tant el de pujada com de baixada. En 

el cas del pistó de pujada s’han realitzat càlculs per determinar el nombre 

d’oscil·lacions de la molla durant el funcionament. 

Per tant, he agafat com a paràmetre base la velocitat de la bicicleta des d’1km/h 

(pràcticament parat) fins a 100km/h (el màxim segons el meu criteri que es pot arribar 

en condicions molt concretes durant la realització d’esport de ciclisme aficionat). Les 

condicions per arribar a aquesta velocitat seria en una baixada molt llarga (1km o més) 

amb un pendent pronunciat (>10%) en un port de muntanya durant la baixada 

d’aquest ja portaríem bastant velocitat, amb el ciclista pedalant amb un pinyó molt 

petit (11 dents o menys), sense vent en conta ni lateral, sense vehicles al voltant i en 

una carretera molt ben asfaltada. Tots factors que afavoreixen l’acceleració. 

Per a la realització del càlcul he fet servir diverses fórmules i la majoria són simples. El 

primer pas ha estat passar d’una velocitat en km/h (una velocitat que ens podem 

imaginar millor i ens dóna una idea de la magnitud d’aquesta) a una velocitat en m/s 

(seguint el criteri del sistema internacional SI). El segon pas ha estat passar d’una 

velocitat lineal de la bicicleta a una velocitat de rotació (velocitat angular ὠ) de les 

rodes (tant la de davant com la de darrera, ja que tenen el mateix radi). S’ha utilitzat la 

fórmula següent: 

V=ὠ·RRoda=droda·ὠ/2 ; ὠ= 2·Vbicicleta/ droda 

Hi ha diverses mides de rodes segons el que ens interessa, hi ha de 29”, 27,5” o 26”. 

Com que sempre es donen els diàmetres de les rodes en polzades primer hauríem de 

passar-ho a sistema mètric internacional tenint en compte que 1” són 0,0254m. Un 

cop amb el diàmetre ja es pot substituir a la fórmula i obtenir així la velocitat de gir de 

les rodes i dels pinyons. Un cop tenim aquesta velocitat de gir es pot aconseguir la 
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velocitat de gir del pedalier amb la proporció entre el nombre de dents dels pinyons i 

del plat. 

Per a aquest càlcul considero que el plat serà de 30 dents i els pinyons de 11-40 (11, 

13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 31, 35 i 40 dents) que és el més habitual i recomanat. Hi ha 

una condició que és important, normalment a mesura que augmentem la velocitat 

podem tenir en compte que canviarem de pinyó per poder rendir millor. Per tant, s’ha 

de definir entre quines velocitats s’utilitza cada pinyó. En aquest cas he fet servir el 

criteri de definició dels marges segons com jo o altres ciclistes utilitzen aquests 

pinyons. Les condicions suposades en aquest càlcul és en el cas de pedalar en una 

carretera recte, amb bon paviment (llis i bona tracció) i en pla. El resultat és el següent: 

Zpinyó (nº de dents del 

pinyó) 

Nº de pinyó Velocitat òptima de 

funcionament (km/h) 

Velocitats 

màximes (km/h) 

40 1 <=10 15 

35 2 11        -        14 20 

31 3 15        -        20 25 

27 4 21        -        25 35 

24 5 26        -        30 40 

21 6 31        -        35 45 

19 7 36        -        40 50 

17 8 41        -        45 55 

15 9 46        -        50 60 

13 10 51        -        55 65 

11 11 55< 70 

 

Taula 4.1. Taula de velocitats d’ús segons els pinyons. 

Font: Realització pròpia. 

En aquesta taula s’ha de tenir en compte que el problema principal és la condició de 

que ens trobem en un relleu pla i per poder anar a algunes velocitats màximes, 
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sobretot en quant els pinyons de >7 es requereix molt bona condició física i molta 

força (considero impossible superar 90km/h). De fet les velocitats (pinyons) estan fets 

per poder passar per diversos relleus amb condicions des de les més favorables a les 

més extremes per això les velocitats són les que permeten anar millor amb el pinyó 

corresponent. 

Un cop definit aquest criteri es pot realitzar el càlcul de la velocitat de gir del pedalier 

amb la següent fórmula: 

ὠpedalier =ὠ·Zpinyó/Zplat (rad/s) 

D’aquesta manera tenim la velocitat de gir del pedalier així com de les rodes internes 

del mecanisme, tant la de pujada com la de baixada. Un cop amb aquesta velocitat 

podem trobar el nombre d’oscil·lacions que realitzen els pistons si fem els següents 

passos: 

Nº d’oscil·lacions/s= ὠpedalier·(1revolució/2πrad)·(2 oscil·lacions/1revolució) 

Nº d’oscil·lacions/min = ὠpedalier /π·(60s/1min) 

Un cop fets els càlculs per a totes les velocitats des de 0 km/h fins a 90 km/h obtenim 

el següent gràfic: 

 

y = 104,26ln(x) - 36,354 
R² = 0,9014 
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Gràfic 4.1.Representació de la distribució de el nº d’oscil·lacions en funció de la 

velocitat. 

Font: Elaboració pròpia. 

En aquest gràfic es pot veure que entre la velocitat 0 i 60 km/h pràcticament segueix 

una distribució logarítmica i que les dades que afecten en empitjorar la correlació de la 

línia de tendència dibuixada (R) són les superiors a 80 km/h (que podríem considerar 

descartables). Del gràfic podem saber també que el 90% del temps funcionarà per sota 

de 400 oscil·lacions/min. 

Aquesta és una de les principals característiques que afectarà a determinar el material 

de la molla. L’altra característica és la força que hagi de suportar, per tant, s’ha de 

determinar aquesta força mitjançant càlculs (Fmolla). 

 

Imatge 4.1.Representació de les distancies rellevants per al càlcul de forces. 

Font: Realització pròpia. 

Aquestes distàncies les podem treure del disseny. El centre de masses de la roda no 

afecta perquè està en el centre de la mateixa roda que és el mateix eix sobre el qual 

gira. Les forces que trobaríem són les de la molla del pistó que és la incògnita a trobar, 
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el pes del pistó i de la tapa que funciona com a lleva i la força centrípeta de la tapa que 

depèn de la seva massa (molt petita), de la seva velocitat de gir que és la mateixa que 

la del pedalier i la roda, i de a distància del seu centre de masses. També s’ha de trobar 

l’angle d’incidència del pistó que l’identificarem com l’angle α o angle de la distància 

entre l’eix vertical del pistó i de la roda i la distància entre centres de massa. 

Un cop amb aquestes dades i coneixent que sempre que no hi hagi acceleracions la 

suma de forces en una direcció haurà de ser 0 (segona llei de Newton aplicada a un cos 

sense acceleració) podem trobar una equació que ens permeti trobar la Fmolla. 

La força centrípeta de les tapes correspon a la següent fórmula: 

Fcentrípeta =m·ὠ2·R 

m: massa de la tapa. 

R: distància del centre de gir al centre de masses de la tapa. 

ὠ: velocitat angular del pedalier. 

Per al cas de calcular el pes es pot utilitzar la fórmula més coneguda (Pes=m·g). Per als 

càlculs s’ha aproximat g = 9,8m/s2. Curiosament degut als materials especificats en el 

plec de condicions ha resultat que el pes del pistó és inferior al de la tapa. 

Les dades de la massa d’ambdós elements s’han extret del  programa NX (mtapa 

=0,0095 kg; mpistó =0,0058 kg). 

Un cop ja sabem aquestes dades podem passar al càlcul de la força de la molla. S’ha fet 

el càlcul de la força de la molla abans d’accionar el canvi i després en els 11 canvis de 

marxes possibles. 

El resultat he estat en negatiu, ja que com bé sabem la força de la molla es pot calcular 

amb la següent fórmula: 

Fmolla= -k·x 
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Canvi de velocitats Abans de l’accionament Després de l’accionament 

De 1 a 2 -0,11768 -0,12005 

De 2 a 3 -0,10153 -0,10634 

De 3 a 4 -0,07244 -0,08512 

De 4 a 5 -0,05807 -0,07143 

De 5 a 6 -0,04542 -0,06446 

De 6 a 7 -0,04102 -0,05561 

De 7 a 8 -0,03348 -0,05199 

De 8 a 9 -0,03195 -0,05395 

De 9 a 10 -0,03653 -0,06131 

De 10 a 11 -0,04687 -0,07343 

 

Taula 4.2. Força de la molla abans i després de l’accionament. 

Font: Elaboració pròpia. 

Amb aquesta taula podem veure que a mesura que anem cap a pinyons de número 

més gran les forces es redueixen. Això es pot observar fins al de 8 a 9 però a l’hora de 

passar cap als dos superiors es veu un lleuger augment. Per tant, considero vàlids els 

valors anteriors a aquests dos últims que ham de tenir en compte que el moment de 

màxima tensió del cable del desviador és quan ens trobem al pinyó més gran que 

correspon al del número més petit. 

D’aquestes dades si coneixem el desplaçament de la molla (x) podem treure la 

constant específica de la molla (K) que és la característica que es permet trobar el 

fabricant adient. La x de la molla la podem treure del desplaçament de la palanca si 

tenim en compte que aquesta engrana amb una roda dentada de 12 mm de diàmetre i 

que per a cada canvi aquesta roda s’ha de desplaçar 160º/11= 14.545º. Aquesta dada 

l’obtenim dels polsadors actuals, ja que tenen 160º de recorregut. 

El resultat d’aquest càlcul ha estat K= 38,7 N/m, per tant, ja podem trobar la molla.  
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5.Plec de condicions 

5.1 Manteniment i muntatge. 

Els dos aspectes principals a tenir en compte són el manteniment, la fabricació i la 

instal·lació o muntatge. En aquest últim és molt important tenir en compte el ordre de 

muntatge de cadascun dels components ja que segons les seves característiques 

alguns tindran prioritat. 

Per a simplificar el muntatge és recomanable dividir-ho en subconjunts. El primer 

subconjunt a muntar és el de l’eix superior que conté els elements següents: les rodes 

dentades 1 i 2, l’eix superior, el passador de l’eix superior, el cable i el cargol M6. 

En aquest subconjunt primer es munten les rodes dentades a pressió a l’eix superior. 

Després s’introdueix a dins del quadre fins a coincidir amb el forat adient i es fa passar 

l’eix superior per després cargolar-hi el cargol M6. Finalment es munta el cable al l’eix 

superior i es fa passar l’extrem per el seu propi forat. 

Un altre subconjunt és el del pedalier. Aquest conté les rodes de pujada i baixada, les 

tapes 1, el separador de la roda de pujada, la roda del sistema antigir, el rodament de 

35x30, la molla a torsió, les barres del sistema antigir així com les seves molles i 

passadors.  Primer es munta la roda antigir amb les molles barres i passadors del 

sistema antigir i es posa al pedalier seguit de el separador. Després, per l’altre banda 

del pedalier, es posa el rodament de 35x30 i la roda de baixada a sobre unida ja a la 

molla a torsió. Després es posa la roda de pujada a sobre del sistema antigir i a sobre 

d’aquesta les tapes 1. 

Trobem també el subconjunt dels pistons on hi ha el pistó de pujada, el pistó de 

baixada, les molles a compressió i el capçal dels pistons. Primer s’ajunten les molles als 

forats dels capçal en el centre d’aquests i després a continuació de les molles s’hi 

uneixen els pistons. 

Llavors vindrien les palanques cadascuna per separat on hi anirien les cremalleres, els 

passadors de les cremalleres i els fixadors de palanca en aquest ordre. 
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Un cop tots els subconjunts muntats per separat es van unint en el següent ordre. Al 

subconjunt que ja s’ha unit al quadre s’afegeix seguidament les palanques engranant 

correctament amb les rodes. Tot seguit es munta el subconjunt dels pistons i es fixa al 

quadre amb el passador del capçal i el cargol M3,5. Després es col·loca la punta de la 

palanca de baixada. 

Seguidament es munta a sobre el subconjunt del pedalier on ja s’hi ha unit prèviament 

els rodaments 62x30. Després s’hi cargolen les tapes 2 del pedalier i ja estaria tot el 

conjunt del canvi muntat. A continuació es muntaries la resta d’elements de la bicicleta 

com de forma habitual, els cargols de les bieles, les bieles, el plat, els separadors del 

plat, la protecció del plat, els pedals,.... però la part important és la mencionada 

anteriorment ja que és la que afecta al canvi. 

En el cas del manteniment es recomana realitzar un manteniment preventiu que 

consta d’inspeccions programades seguint les indicació dels fabricants dels 

components. Aquest manteniment ajuda a prevenir averies futures. L’altre tipus de 

manteniment, el manteniment correctiu, es realitza una vegada s’ha arribat a l’errada 

del sistema. Són intervencions no programades. En el cas del mecanisme del canvi 

automàtic es recomana recanviar el cable que va al desviador de cadena amb la 

mateixa freqüència que en els casos de bicicletes convencionals. Altres elements 

recanviables i/o revisables són les molles dels pistons, les puntes dels pistons, les tapes 

de la roda de pujada i la roda de baixada ja que són els elements que tenen una major 

sol·licitació. 

5.2 Llistat d’elements constitutius. 

-Pistó de baixada: 

Quantitat: 1 

Descripció: És l’element tubular, amb una secció tubular més estreta a la part superior, 

que conté la punta dels pistons i que s’encarrega de transmetre la força deguda als 

canvis en la superfície de la roda de baixada cap a la palanca de baixada amb l’ajuda de 

la molla que l’uneix amb el capçal dels pistons. 
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Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.1. Forma 3D del pistó de baixada. 

Font: Realització pròpia 

-Pistó de pujada: 

Quantitat: 1 

Descripció: És l’element tubular, amb una secció tubular més estreta a la part superior, 

que conté la punta dels pistons i que s’encarrega de transmetre la força deguda als 

canvis en la superfície de les lleves de la roda de pujada cap a la palanca de pujada 

amb l’ajuda de la molla que l’uneix amb el capçal dels pistons. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.2. Forma 3D del pistó de pujada. 
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Font: Realització pròpia 

-Capçal dels pistons: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un cilindre al qual se li han realitzat dos tres forats. Un per a 

permetre el pas del passador per poder-lo fixar al quadre ja que va situat al interior de 

la barra casi vertical d’aquest. Els altres dos tenen un canvi de secció ja que el espai 

inferior és pel allotjament de les molles i els pistons i el superior per una entrada de les 

palanques. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.3. Representació 3D del capçal dels pistons. 

Font: Realització pròpia. 

-Tapa 2 del pedalier: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta d’un disc amb una secció rebaixada la qual es rosca per tal de 

fixar-la bé amb el quadre. Aquesta fa la funció de protegir els rodaments i tots els 

elements de dins del quadre de la pols, aigua i altres elements que podrien tenir 

efectes negatius sobre els elements interns del canvi. 
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Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.4. Representació 3D de la tapa 2 del pedalier. 

Font: Realització pròpia. 

-Roda de baixada: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un disc amb dues ranures laterals separades per 180º en una 

zona amb major radi interior. En la zona interna s’allotja un rodament entre la roda i el 

pedalier. En la superfície exterior hi haurà en contacte el pistó de baixada. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.5. Representació 3D de la roda de baixada. 

Font: Realització pròpia. 
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-Roda de pujada: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un disc amb dues cares planes on s’allotjaran les tapes que 

estaran en contacte amb el pistó de pujada. En l’altre secció amb menor diàmetre 

exterior i interior té dues ranures per on passarà el pistó de baixada només en el cas 

de produir-se una acceleració (positiva o negativa). 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.6. Representació 3D de la roda de pujada. 

Font: Realització pròpia. 

-Palanca de pujada: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta de un tub de secció constant al qual se li ha fet un forat per 

allotjar el passador  de la palanca que ajudarà a fixar correctament la cremallera a la 

palanca. La part inferior de la palanca és la que entrarà en contacte amb el pistó de 

pujada. En l’altre part vertical és on anirà el fixador de la palanca. 

Material: Acer. 
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Imatge 5.2.7. Representació 3D de la palanca de pujada. 

Font: Realització pròpia. 

-Palanca de baixada: 

Quantitat: 1 

Descripció: És un tub de secció constant al qual se li ha fet un forat per allotjar el 

passador  de la palanca que ajudarà a fixar correctament la cremallera a la palanca. 

Mitjançant un punta per a la palanca en la part inferior el pistó de pujada li transmetrà 

moviment. En l’altre part vertical és on anirà el fixador de la palanca. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.8. Representació 3D de la palanca de baixada. 
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Font: Realització pròpia. 

-Cremallera: 

Quantitat: 2 

Descripció: És un element normalitzat que permet engranar amb una roda dentada 

normalitzada i passar així d’un moviment lineal a un moviment de rotació. 

Material: 

 

Imatge 5.2.9. Representació 3D de la cremallera. 

Font: Realització pròpia. 

-Eix superior: 

Quantitat: 1 

Descripció: És un eix tubular que inclou una secció amb diàmetre exterior més gran 

amb un forat que permet unir-lo amb el cable del desviador de cadena. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.10. Representació 3D de l’eix superior. 
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Font: Realització pròpia. 

-Roda dentada 1: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’una roda dentada normalitzada amb  dents la qual s’ha foradat 

per tal de mutar-la a l’eix superior. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.11. Representació 3D de la roda dentada 1. 

Font: Realització pròpia. 

-Roda dentada 2: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’una roda dentada normalitzada amb  dents la qual s’ha foradat 

per tal de mutar-la a l’eix superior. 

Material: Acer. 
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Imatge 5.2.12. Representació 3D de la roda dentada 2. 

Font: Realització pròpia. 

-Fixador de la palanca: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta d’un element de secció rectangular al qual se li a realitzat un forat 

per la part inferior per tal de poder-lo muntar a la palanca tant de baixada com de 

pujada. També consta d’una ranura també rectangular que s’encarrega de mantenir la 

palanca ben orientada respecte de la roda dentada i així permetre un bon 

engranament. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.13. Representació 3D del fixador de la palanca. 

Font: Realització pròpia. 
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-Punta de la palanca de baixada: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un element tubular unit a un element semiesfèric aconseguint 

així assegurar la unió amb la palanca de baixada i amb el pistó de baixada dins 

d’aquest. 

Material: 

 

Imatge 5.2.14. Representació 3D de la punta de la palanca de baixada. 

Font: Realització pròpia. 

-Passador de la palanca: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta d’un eix massís de secció constant que permet fixar la cremallera 

a les palanques.  

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.13. Representació 3D del passador de la palanca. 

Font: Realització pròpia. 
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-Tapa del pedalier: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta d’un disc que va ajustat en el tub pedalier i que permet, al tenir 

un forat interior roscat, la unió amb els cargols del pedalier seguint la forma habitual. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.14. Representació 3D de la tapa del pedalier. 

Font: Realització pròpia. 

-Passador del capçal dels pistons: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un eix massís amb un forat roscat al seu extrem que permet la 

fixació completa del capçal dels pistons al quadre mitjançant un cargol inox. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.15. Representació 3D del passador del capçal dels pistons. 

Font: Realització pròpia. 
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-Casquet de la roda de pujada: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un disc amb una secció amb diàmetre exterior més petit per així 

poder-lo muntar a pressió a la roda de pujada. També té unes dents laminades 

interiors que permeten el gir solidari amb el pedalier en un sentit de rotació mitjançant 

les palanques del sistema antigir i conservar sense moviment quan el sentit de rotació 

és el contrari al d’avanç de la bicicleta. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.16. Representació 3D del casquet de la roda de pujada. 

Font: Realització pròpia. 

-Cable: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un cable inox de 1,5mm que s’utilitza normalment per a unió 

entre el polsador i el desviador de cadena però en aquest cas serà entre el canvi i el 

desviador. Té un secció més gran per tal de fixar-lo al mecanisme. 

Material: INOX. 
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Imatge 5.2.17. Representació 3D del cable. 

Font: Realització pròpia. 

-Biela: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta de dues barres que fan d’unió entre el pedalier i els pedals. La 

forma complexa d’aquests es degut a que s’intenta reduir el pes però també s’ha de 

permetre el gir del pedal. 

Material: Alumini. 

 

Imatge 5.2.18. Representació 3D de la biela. 

Font: Realització pròpia. 
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-Pedalier: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un eix tubular amb una secció estreta en el mig amb un 

diàmetre exterior superior a la resta. Aquesta secció diferents fa de delimitació entre 

la roda del sistema antigir i el rodament de la roda de baixada per tal d’assegurar un 

muntatge correcte. També té una secció amb diàmetre interior més gran en els 

extrems per tal d’allotjar-hi les tapes del pedalier. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.19. Representació 3D del pedalier. 

Font: Realització pròpia. 

-Passador eix superior: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un eix massís amb un forat roscat a un extrem aconseguint així 

el muntatge correcte del cargol i la fixació de l’eix superior permitent només el 

moviment de rotació d’aquest. També consta d’una secció casi rectangular en l’altre 

extrem per tal de millorar la facilitat de muntatge. 

Material: Acer. 
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Imatge 5.2.20. Representació 3D del passador de l’eix superior. 

Font: Realització pròpia. 

-Molla torsió: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’una molla de torsió que està unida a la roda de baixada i al 

rodament per la part que està en contacte amb el pedalier. L’objectiu d’aquesta molla 

és que amb qualsevol acceleració o desacceleració la roda de baixada segueixi girant 

però a una velocitat diferent i amb un retard respecte a la roda de pujada creant així 

un espai per a que baixi el pistó de baixada i aquest accioni el canvi. 

Material: Acer F-141 per a molles. 

 

Imatge 5.2.21. Representació 3D de la molla de torsió. 

Font: Realització pròpia. 
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-Molla sistema antigir: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta d’una molla a torsió que en aquest cas es fa servir per impedir que 

les barres del sistema antigir perdin el contacte amb el casquet de la roda de pujada. 

Material: Acer F-141 per a molles. 

 

Imatge 5.2.22. Representació 3D de la molla del sistema antigir. 

Font: Realització pròpia. 

-Separador rodament i roda de pujada: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un disc separador que va unit a pressió al pedalier i que exerceix 

d’element separador per facilitar un bon muntatge entre el rodament i la roda de 

pujada. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.23. Representació 3D del separador de la roda de pujada i el rodament. 

Font: Realització pròpia. 
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-Barra sistema antigir: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta d’una barra amb un forat per unir-la al passador de la roda antigir. 

Aquesta barra fa la funció de permetre el gir de la roda de pujada només en un sentit 

de rotació. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.24. Representació 3D de la barra del sistema antigir. 

Font: Realització pròpia. 

-Passador de la roda antigir: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta d’un eix massís que fa d’unió entre la roda del sistema antigir i la 

barra del sistema antigir i que permet la rotació de la barra. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.25. Representació 3D del passador de la roda antigir. 

Font: Realització pròpia. 
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-Separador del plat: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es traca d’un disc que va unit al plat i que el separa de un altre plat (en el 

cas que s’hi volgués afegir) i de la protecció del plat. Està unit per girar solidàriament a 

al plat i a la protecció del plat. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.26. Representació 3D del separador del plat. 

Font: Realització pròpia. 

-Plat: 

Quantitat: 1 

Descripció: Forma part de la transmissió i és el element que ens permet transmetre 

força de rotació dels pedals a la roda de darrera. 

Material: Acer. 
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Imatge 5.2.27. Representació 3D del plat. 

Font: Realització pròpia. 

-Protecció del plat: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’un disc foradat que protegeix el plat dels elements corrosius i 

desgastants. També protegeix lleugerament la cadena. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.28. Representació 3D de la protecció del plat. 

Font: Realització pròpia. 
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-Cargol pedalier biela: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta d’un cargol amb un eix massís roscat que cosa que li permet unir-

se a la tapa del pedalier. En el capçal té una forma amb 6 dents per a poder unir-se al 

cargol pedalier biela 2. Fa la meitat de la funció de fixar les bieles al pedalier. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.29. Representació 3D del cargol pedalier biela. 

Font: Realització pròpia. 

-Cargol pedalier biela 2: 

Quantitat: 1 

Descripció: Té una punta igual que el forat del cargol pedalier de la biela i llavors tres 

canvis de secció cilíndrica amb una estria al final per poder cargolar amb un tornavís. 

Els canvis de secció serveixen per fer fixar la biela correctament i que no hi hagi 

desplaçament lateral d’aquesta durant el moviment de rotació del pedalier. 

Material: Acer 
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Imatge 5.2.30. Representació 3D del cargol pedalier biela 2. 

Font: Realització pròpia. 

-Roda del sistema antigir: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta d’una roda que va unida al pedalier i que gira solidàriament a 

aquest. Aquesta roda té quatre forats que serveixen per fixar el passador del sistema 

antigir i de la molla de torsió del sistema antigir. 

Material: Acer 

 

Imatge 5.2.31. Representació 3D de la roda del sistema antigir. 

Font: Realització pròpia. 
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-Rodaments 62x30: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta d’un rodament que s’encarrega de passar tota la càrrega, que no 

s’aplica per a la rotació del pedalier, del pedalier al quadre. Al ser un rodament permet 

moviment de rotació relatiu entre els dos elements que separa. 

Material: Especificat pel fabricant en els annexos. 

 

Imatge 5.2.32. Representació 3D del rodament de 62x30. 

Font: Realització pròpia. 

-Rodament 35x30: 

Quantitat: 1 

Descripció: Aquest rodament fa la funció de permetre un moviment de rotació relatiu 

entre la roda de baixada i el pedalier. 

Material: Especificat pel fabricant en els annexos. 
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Imatge 5.2.33. Representació 3D del rodament de 35x30. 

Font: Realització pròpia. 

-Rodaments dels pedals: 

Quantitat: 2 

Descripció: Aquest rodament és el que permet la rotació del pedal respecte de la biela. 

Material: Especificat pel fabricant en els annexos. 

 

Imatge 5.2.34. Representació 3D del rodament dels pedals. 

Font: Realització pròpia. 
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-Pedals: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta del element que ens permet transmetre la força muscular a la 

bicicleta. La forma d’aquests és per a reduir pes i reduir la fricció amb el vent així com 

assegurar una bona adherència amb el calçat. 

Material: Plàstic. 

 

Imatge 5.2.35. Representació 3D del pedals. 

Font: Realització pròpia. 

-Molla a compressió 10x15: 

Quantitat: 1 

Descripció: La molla de compressió és la molla que mou el pistó de baixada i que el 

manté en contacte amb la roda de baixada. 

Material: Especificat pel fabricant en els annexos. 

 

Imatge 5.2.36. Representació 3D de la molla a compressió 10x15. 

Font: Realització pròpia. 
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-Molla a compressió 5x10: 

Quantitat: 1 

Descripció: Es tracta de la molla que funciona a compressió i que impulsa el pistó de 

pujada per a que aquest mantingui el contacte amb la superfície de la roda de pujada i 

de la tapa 1 amb la qual crea un parell de lleva. 

Material: Especificat pel fabricant en els annexos. 

 

Imatge 5.2.37. Representació 3D de la molla a compressió 5x10. 

Font: Realització pròpia. 

-Tapes dels pedals: 

Quantitat: 2 

Descripció: Són les tapes que van situades a dins de la biela i que impedeixen que entri 

elements desgastants i corrosius en els rodaments del pedals. 

Material: Alumini. 

 

Imatge 5.2.38. Representació 3D de la tapa del pedal. 

Font: Realització pròpia. 
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-Tapa 1: 

Quantitat: 2 

Descripció: Es tracta d’un element rebuidat per reduir pes i mantenir bastant la inèrcia. 

Per la seva superfície passarà la punta del pistó i serà quan es creï un parell de lleva 

amb el pistó i això impulsi el pistó amunt. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.39. Representació 3D de la tapa 1. 

Font: Realització pròpia. 

-Quadre: 

Quantitat: 1 

Descripció: És la base de la bicicleta, és un elements rígid i en aquest cas fa la funció de 

suportar i repartir bé tot el nostre pes però també fer d’allotjament de tot el sistema 

del canvi. Mitjançant dos forats s’aconsegueix que el capçal dels pistons i l’eix superior 

quedin fixes al quadre però també s’ha de fer un altre forat per permetre la sortida del 

cable cap al desviador de cadena. 

Material: Alumini. 
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Imatge 5.2.40. Representació 3D del quadre. 

Font: Realització pròpia. 

-Punta dels pistons: 

Quantitat: 2. 

Descripció: Es tracta d’un element cilíndric unit amb una semiesfera que exerceix de 

punta per reduir el fregament i no haver de recanviar tot el pistó en cas de haver molt 

desgast o un mal funcionament. 

Material: Acer. 

 

Imatge 5.2.41. Representació 3D de la punta dels pistons. 

Font: Realització pròpia. 
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-Cargols INOX de M6 i M3,5: 

Quantitat: 1 de cada. 

Descripció: Són cargols Allen de la mètrica especificada anteriorment que es fan servir 

per fixar els passadors del capçal dels pistons i de l’eix superior. 

Material: Especificat pel fabricant en els annexos. 

 

Imatge 5.2.42. Representació 3D del cargol M6. 

Font: https://dmkracing.com/es/tornillos-tuercas-y-arandelas/827-1369-tornillo-allen-

m6.html?gclid=EAIaIQobChMI5omRrdyc6gIVncmyCh3p5QmQEAQYAiABEgIu1_D_BwE 

En el procés de disseny per NX 12 s’ha realitzat també la roda de darrera de la bicicleta 

per ajudar a la visualització i la comprensió. Es tracta d’una roda normal de 29” de 

diàmetre i feta d’alumini (baix cost). 

5.3 Processos de fabricació. 

Hi ha components que no requereixen de fabricació i/o modificació i aquests són els 

elements normalitzats i els elements ja presents en una bicicleta qualsevol i que són 

sempre modificables o es poden canviar en la gran majoria de botigues 

especialitzades. 

En el cas d’elements normalitzats trobem els rodaments de 30x35 i de 30x62, les 

molles del pistó de pujada i del pistó de baixada, la cremallera i els cargols M6 i M3,5. 

https://dmkracing.com/es/tornillos-tuercas-y-arandelas/827-1369-tornillo-allen-m6.html?gclid=EAIaIQobChMI5omRrdyc6gIVncmyCh3p5QmQEAQYAiABEgIu1_D_BwE
https://dmkracing.com/es/tornillos-tuercas-y-arandelas/827-1369-tornillo-allen-m6.html?gclid=EAIaIQobChMI5omRrdyc6gIVncmyCh3p5QmQEAQYAiABEgIu1_D_BwE
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En el cas d’elements que ja estan incorporats a les bicicletes trobem els pedals, les 

bieles, el plat, els separadors del plat, la protecció del plat, el cable del desviador de 

cadena, els rodaments dels pedals i les tapes i cargols dels pedals a més a més de la 

resta d’elements d’una bicicleta. 

En el cas d’elements que se’ls hi ha aplicat algunes modificacions respecte als existents 

hi ha els cargols que uneixen el pedalier a les bieles, i el quadre. En el cas dels cargols 

simplement s’ha ampliat la secció. En el cas de quadre podem trobar quatre 

modificacions que són tres forats, dos per allotjar passadors i un com a sortida del 

cable cap al desviador de cadena i una modificació restant en el tub que allotja el 

pedalier, ja que s’ha hagut de fer més allargat per una banda. 

En el cas de la fabricació del pedalier simplement es fa un rebuidat interior en els 

extrems per poder-hi allotjar dues tapes amb rosca interior cosa que provoca que 

s’hauran de roscar. En el cas de les rodes de pujada i baixada s’hauran de fer canvis de 

secció amb un torn i per fer les ranures serà necessari un tall perpendicular. 

Concretament a la roda de baixada s’hi haurà de taladrar un forat per poder-hi fixar la 

molla de torsió. Les molles a torsió es realitzaran amb una plantilla. 

La tapa 2 del pedalier s’haurà de tornejar i després roscar-ne un extrem. La tapa 1 en 

canvi s’haurà d‘utilitzar altres eines de tall per donar-li la forma. Pel que fa a la roda 

antigir s’ha de polir l’interior i tallar i foradar. Els passadors són eixos que només en 

dos d’aquests s’haurà de realitzar un forat roscat en un extrem però tots s’hauran de 

tallar. La barra del sistema antigir també s’haurà de tallar amb una plantilla però a més 

s’haurà de foradar. El separador només s’ha de tallar per tenir l’amplada correcte. 

Si passem als pistons es tracta de dos tubs amb llargada diferent, que s’haurà de tallar, 

i cadascun amb una tapa foradada a dimensions diferents. Pel que fa al capçal dels 

pistons s’haurà de foradar en tres posicions concretes i en dos d’aquests amb una 

profunditat igual però amb un canvi de secció. 

Les palanques seran tubs units per soldadura i amb un forat en un extrem per allotjar-

hi un passador. Les cremalleres normalitzades s’hauran de tallar i fer-hi dos forats 
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perpendiculars. Les rodes dentades es realitzarà igual i es tracta de foradar l’interior de 

la roda perquè pugui passar a l’eix superior. Aquest es farà tornejant tot l’exterior 

excepte un tros on s’haurà de fer un forat i tallar per a permetre l’allotjament del 

cable. En el cas de les puntes es tracta d’una semiesfera unida a un tub mitjançant 

soldadura  un acabat polit. Si mirem l’últim element, el fixador de palanca, es tracta 

d’una barra de secció rectangular a la qual se li fa un forat en un extrem i una guia en 

una de les cares petites. 
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6.Pressupost 

6.1 Pressupost enginyeria 

En aquesta part del pressupost s’analitzarà la part de l’enginyeria tenint en compte les 

diverses fases, des de l’estudi de mercat passant per càlculs, disseny amb programa un 

de CAD (NX 12), amb els plànols i les seves pertinents simulacions, fins a l’elaboració 

del mateix pressupost i de la memòria. S’ha fet una estimació de 30€/h. En la següent 

taula indica tots els apartats desglossats. 

Concepte Hores Cost (€) 

Estudi de mercat 30 900 

Disseny amb programa de CAD 130 3.900 

Realització de les simulacions de moviment 150 4.500 

Càlculs 50 1.500 

Plànols 90 2.700 

Elaboració del pressupost 10 300 

Elaboració de la memòria 40 1.200 

Definició del perfil d’usuari 80 2.400 

Total 580 17.400 

 

Taula 6.1.1.Càlcul dels costos d’enginyeria. 

Font: Realització pròpia. 

Durant l’estudi de mercat s’ha investigat quins tipus de canvis ja estan presents avui 

dia així com tots els tipus dels elements més importants a tenir en compte. Els càlculs 

s’han realitzat per determinar les sol·licitacions de alguns elements a crear així com 

d’elements normalitzats per buscar-ne el més adient. L’elaboració de la memòria ha 

estat la realització d’aquest document on s’especifica tot el procés i la informació 

recollida amb les especificacions pertinents. La definició del perfil d’usuari ha estat 

realitzat per definir correctament l’usuari més adient i les condicions per a realitzar el 
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disseny del canvi. El disseny amb programa de CAD ha estat la realització del disseny 

de cada component (excepte dels normalitzats) en NX 12 i aquest mateix programa ha 

estat l’utilitzat per a realitzar totes les simulacions de moviments. El resultat del 

disseny en CAD ha estat tant el plec de condicions de la memòria així com dels plànols. 

6.2 Pressupost de fabricació 

El pressupost s’ha realitzat mitjançant un escandall per així poder realitzar un càlcul 

més aproximat a la realitat en el pressupost de fabricació. En totes les peces que s’han 

de sotmetre a un procés de fabricació, és a dir que no trobem normalitzades, aquest 

procés serà un mecanitzat.  
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Taula 6.2.1. Compres del pressupost. 

Font: Realització pròpia. 

En aquesta taula s’especifica tots els costos de la compra de tots els elements 

normalitzats tant modificats com no modificats, i de la compra de tots els elements 

que després seran sotmesos a un procés de mecanitzat específic per a cada un. 
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Taula 6.2.2. Especificació dels temps i costos dels processos de fabricació i muntatge. 

Font: Realització pròpia. 

En aquesta taula podem trobar que els processos interns numerats amb el format 

200.0xx són els processos de fabricació de les peces i que és on es concentra la majoria 

dels costos per maquinària, ja que es requereixen d’eines de tall o de polir per a 

realitzar totes les peces. En eines de tall torbem de perforadores (en el cas 200.001 per 
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exemple), però també torns i freses com en els casos 200.015 i 200.006, 

respectivament. També hi ha maquinària com soldadors (per exemple en el cas 

200.001) i altres. 

Pel que fa a les amortitzacions de la maquinària són majoritàriament de 5 anys, ja que 

es tracta de maquinària que només requereix de manteniment esporàdic i que pot 

seguir funcionant molts més anys. 

Més en general, s’ha suposat que la maquinaria només funciona durant un sol torn, ja 

que no hi ha tanta demanda al principi com perquè sigui necessari. Pel mateix motiu 

els costos salarials en la majoria de casos és un terç del habitual, ja que es tracta del 

mateix operari treballant en tres processos diferents però continuats. Els temps són 

una estimació a l’alça. 

En els processos de muntatge numerats amb el format 300.0xx trobem casos en què es 

realitza el muntatge manualment però molts d’altres que s’ha decidit que siguin 

automatitzats per la seva dificultat o necessitat de precisió a més a més d’intentar 

reduir els temps del procés. En els casos amb automatització (com el 300.009 o el 

300.019) només tenim costos de maquinària però no de salarials, ja que no hi treballen 

operaris. 
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Taula 6.2.3. Processos de fabricació i muntatge del canvi. 

Font: Realització pròpia. 

En aquesta taula podem veure els processos de muntatge especificats en l’apartat 5.1 

així com els processos de fabricació especificats en l’apartat 5.3. Els valors dels útils 

provenen del muntatge amb maquinària de forma automàtica en els processos en els 

quals és més important la precisió. En els calibres trobem els valors dels calibres 

utilitzats per a la fabricació. Finalment en el valor total del procés intern trobem els 

costos de realitzar les operacions de la taula anterior. 
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Taula 6.2.4. Resultats totals de les taules anteriors i una estimació del preu de venda 

del producte. 

Font: Realització pròpia. 

En aquesta última taula podem veure que el preu estimat de venda del producte al 

qual encara faltarien components i muntar-los per a poder comparar amb les bicicletes 

elèctriques, és de quasi uns 800€ cosa que ens permet comparar amb el sistema de 

canvi electrònic. Per comparar amb el sistema elèctric faig una estimació d’un mínim 

de 150€ més per a aconseguir una bicicleta completa. Per tant, tindria un cost de 950€ 

considerant components bàsics. 
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7.Conclusions 

Es pot afirmar que s’ha assolit l’objectiu principal, aconseguir un disseny funcional d’un 

prototip de canvi automàtic mecànic. També s’ha aconseguit que el prototip tingui una 

gran facilitat de muntatge i de fabricació. Aquest prototip ha resultat tenir uns costos 

estimats inferiors si els comparem amb un canvi automàtic elèctric. 

Com a experiència 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 amb l’evolució més adequada de cara a futurs projectes. 

També he pogut comprovar que sempre es pot anar millorant un disseny seguint 

diferents passos i metodologies. 

Com a investigacions futures hi ha la possibilitat d’aconseguir fer el mecanisme 

regulable a les condicions físiques de cada usuari aconseguint així una millor 

adaptabilitat, bé sigui mitjançant un mecanisme complementari o readaptant-ne el ja 

existent. També es podria mirar d’adaptar a altres tipus de bicicletes com per exemple 

a les bicicletes de carretera (les que tenen un major nombre d’usuaris), però per a això 

abans s’hauria de reduir significativament el pes dels elements del canvi, ja que en 

aquest tipus de ciclisme es requereix molt poc pes en la bicicleta i sempre s’intenta 

reduir. Seguint aquesta última línia també hi ha la possibilitat de canviar alguns 

materials per tal d’aconseguir un major rendiment o un menor desgast en els 

components a través d’una major robustesa. 
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https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/xtr-m9100/SL-M9100-IR.html 

[7]Data de consulta: 13/04/2020. Exemple d’una manera d’escollir els plats que millor 

s’adapten.  https://bicilink.com/blog-ciclismo/platos-mtb/ 

[8]Data de consulta : 09/03/2020. Exemples de tamanys de rodes i explicació dels 

pinyons. https://www.mtbpro.es/afondo/monoplato-o-doble-plato-que-transmision-

es-mejor-para-tu-mtb 

[9] Data de consulta: 15/04/2020. Tipus de conjunts de pinyons. 

https://bike.shimano.com/es-ES/components/mtb/category/cassette-sprocket.html 

[10] Data de consulta: 12/05/2020. Tub d’alumini per a l’eix superior. https://www.alu-

stock.es/es/aluminio-industria/perfiles-normalizados/tubos-redondos/ 

https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/alivio-m4000/ST-M4000-R.html
https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/alivio-m4000/ST-M4000-R.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mountainbike.es%2Fbici-facil%2Frepara-y-ajusta%2Farticulo%2Fdespieces-y-manuales-de-shimano-en-internet&psig=AOvVaw1xof0P2nyt5tRz1L0Ujl6n&ust=1581519764673000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibxKviyecCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mountainbike.es%2Fbici-facil%2Frepara-y-ajusta%2Farticulo%2Fdespieces-y-manuales-de-shimano-en-internet&psig=AOvVaw1xof0P2nyt5tRz1L0Ujl6n&ust=1581519764673000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibxKviyecCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mountainbike.es%2Fbici-facil%2Frepara-y-ajusta%2Farticulo%2Fdespieces-y-manuales-de-shimano-en-internet&psig=AOvVaw1xof0P2nyt5tRz1L0Ujl6n&ust=1581519764673000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibxKviyecCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mountainbike.es%2Fbici-facil%2Frepara-y-ajusta%2Farticulo%2Fdespieces-y-manuales-de-shimano-en-internet&psig=AOvVaw1xof0P2nyt5tRz1L0Ujl6n&ust=1581519764673000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibxKviyecCFQAAAAAdAAAAABAM
https://labicicleta.info/los-cambios-de-la-bicicleta/
https://alertaciclista.wordpress.com/tag/relacion-de-transmision/
http://zaguan.unizar.es/record/31484/files/TAZ-TFG-2014-2466.pdf
https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/xtr-m9100/SL-M9100-IR.html
https://bicilink.com/blog-ciclismo/platos-mtb/
https://www.mtbpro.es/afondo/monoplato-o-doble-plato-que-transmision-es-mejor-para-tu-mtb
https://www.mtbpro.es/afondo/monoplato-o-doble-plato-que-transmision-es-mejor-para-tu-mtb
https://bike.shimano.com/es-ES/components/mtb/category/cassette-sprocket.html
https://www.alu-stock.es/es/aluminio-industria/perfiles-normalizados/tubos-redondos/
https://www.alu-stock.es/es/aluminio-industria/perfiles-normalizados/tubos-redondos/
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[11] Data de consulta: 01/05/2020. Cremallera normalitzada. https://www.elesa-

ganter.es/static/catalogues/files/Transmission_Elements_Web_ES_200219.pdf 

[12] Data de consulta: 29/04/2020. Tub per al pedalier. https://es.rs-

online.com/web/p/tubos-y-puntales/7866181?cm_mmc=ES-PLA-DS3A-_-google-_-

CSS_ES_ES_Cajas_&_Almacenamiento_y_Manipulaci%C3%B3n_de_Material_Whoop-

_-(ES:Whoop!)+Tubos+y+Puntales-_-7866181&matchtype=&pla-

475364012062&gclid=EAIaIQobChMI45Xjtrn86QIVyYXVCh2plwlvEAYYASABEgKXePD_B

wE&gclsrc=aw.ds 

[13] Data de consulta: 28/04/2020. Consulta preu barres masises d’acer. 

https://es.aliexpress.com/item/4000679869566.html?src=google&src=google&albch=s

hopping&acnt=494-037-

6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&

aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588

&trgt=743612850714&crea=es4000679869566&netw=u&device=c&albpg=743612850

714&albpd=es4000679869566&gclid=EAIaIQobChMI6v_hw7z86QIVAofVCh2cfgmZEAY

YBCABEgKmh_D_BwE&gclsrc=aw.ds 

[14] Data de consulta: 18/04/2020. Preu acer per a molles F-141. 

https://www.randrade.com/28-acero-para-muelles-f-141-f-143 

[15] Data de consulta: 18/05/2020. Imatge d’un cargol M6. 

https://dmkracing.com/es/tornillos-tuercas-y-arandelas/827-1369-tornillo-allen-

m6.html?gclid=EAIaIQobChMI5omRrdyc6gIVncmyCh3p5QmQEAQYAiABEgIu1_D_BwE 

[16] Data de consulta: 15/05/2020. Pagina per a descarregar el catàleg i la molla a 

compressió 1. https://www.traceparts.com/es/product/dongguan-forrun-hardware-

co-ltd-circular-helical-spring-wb25-compression-fywb5-

10?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01011002001&Product=50-05062018-

103023&PartNumber=FYWB5-10 

https://www.elesa-ganter.es/static/catalogues/files/Transmission_Elements_Web_ES_200219.pdf
https://www.elesa-ganter.es/static/catalogues/files/Transmission_Elements_Web_ES_200219.pdf
https://es.rs-online.com/web/p/tubos-y-puntales/7866181?cm_mmc=ES-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_ES_ES_Cajas_&_Almacenamiento_y_Manipulaci%C3%B3n_de_Material_Whoop-_-(ES:Whoop!)+Tubos+y+Puntales-_-7866181&matchtype=&pla-475364012062&gclid=EAIaIQobChMI45Xjtrn86QIVyYXVCh2plwlvEAYYASABEgKXePD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.rs-online.com/web/p/tubos-y-puntales/7866181?cm_mmc=ES-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_ES_ES_Cajas_&_Almacenamiento_y_Manipulaci%C3%B3n_de_Material_Whoop-_-(ES:Whoop!)+Tubos+y+Puntales-_-7866181&matchtype=&pla-475364012062&gclid=EAIaIQobChMI45Xjtrn86QIVyYXVCh2plwlvEAYYASABEgKXePD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.rs-online.com/web/p/tubos-y-puntales/7866181?cm_mmc=ES-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_ES_ES_Cajas_&_Almacenamiento_y_Manipulaci%C3%B3n_de_Material_Whoop-_-(ES:Whoop!)+Tubos+y+Puntales-_-7866181&matchtype=&pla-475364012062&gclid=EAIaIQobChMI45Xjtrn86QIVyYXVCh2plwlvEAYYASABEgKXePD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.rs-online.com/web/p/tubos-y-puntales/7866181?cm_mmc=ES-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_ES_ES_Cajas_&_Almacenamiento_y_Manipulaci%C3%B3n_de_Material_Whoop-_-(ES:Whoop!)+Tubos+y+Puntales-_-7866181&matchtype=&pla-475364012062&gclid=EAIaIQobChMI45Xjtrn86QIVyYXVCh2plwlvEAYYASABEgKXePD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.rs-online.com/web/p/tubos-y-puntales/7866181?cm_mmc=ES-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_ES_ES_Cajas_&_Almacenamiento_y_Manipulaci%C3%B3n_de_Material_Whoop-_-(ES:Whoop!)+Tubos+y+Puntales-_-7866181&matchtype=&pla-475364012062&gclid=EAIaIQobChMI45Xjtrn86QIVyYXVCh2plwlvEAYYASABEgKXePD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.rs-online.com/web/p/tubos-y-puntales/7866181?cm_mmc=ES-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_ES_ES_Cajas_&_Almacenamiento_y_Manipulaci%C3%B3n_de_Material_Whoop-_-(ES:Whoop!)+Tubos+y+Puntales-_-7866181&matchtype=&pla-475364012062&gclid=EAIaIQobChMI45Xjtrn86QIVyYXVCh2plwlvEAYYASABEgKXePD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/item/4000679869566.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588&trgt=743612850714&crea=es4000679869566&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=es4000679869566&gclid=EAIaIQobChMI6v_hw7z86QIVAofVCh2cfgmZEAYYBCABEgKmh_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/item/4000679869566.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588&trgt=743612850714&crea=es4000679869566&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=es4000679869566&gclid=EAIaIQobChMI6v_hw7z86QIVAofVCh2cfgmZEAYYBCABEgKmh_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/item/4000679869566.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588&trgt=743612850714&crea=es4000679869566&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=es4000679869566&gclid=EAIaIQobChMI6v_hw7z86QIVAofVCh2cfgmZEAYYBCABEgKmh_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/item/4000679869566.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588&trgt=743612850714&crea=es4000679869566&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=es4000679869566&gclid=EAIaIQobChMI6v_hw7z86QIVAofVCh2cfgmZEAYYBCABEgKmh_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/item/4000679869566.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588&trgt=743612850714&crea=es4000679869566&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=es4000679869566&gclid=EAIaIQobChMI6v_hw7z86QIVAofVCh2cfgmZEAYYBCABEgKmh_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/item/4000679869566.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588&trgt=743612850714&crea=es4000679869566&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=es4000679869566&gclid=EAIaIQobChMI6v_hw7z86QIVAofVCh2cfgmZEAYYBCABEgKmh_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/item/4000679869566.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588&trgt=743612850714&crea=es4000679869566&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=es4000679869566&gclid=EAIaIQobChMI6v_hw7z86QIVAofVCh2cfgmZEAYYBCABEgKmh_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.randrade.com/28-acero-para-muelles-f-141-f-143
https://dmkracing.com/es/tornillos-tuercas-y-arandelas/827-1369-tornillo-allen-m6.html?gclid=EAIaIQobChMI5omRrdyc6gIVncmyCh3p5QmQEAQYAiABEgIu1_D_BwE
https://dmkracing.com/es/tornillos-tuercas-y-arandelas/827-1369-tornillo-allen-m6.html?gclid=EAIaIQobChMI5omRrdyc6gIVncmyCh3p5QmQEAQYAiABEgIu1_D_BwE
https://www.traceparts.com/es/product/dongguan-forrun-hardware-co-ltd-circular-helical-spring-wb25-compression-fywb5-10?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01011002001&Product=50-05062018-103023&PartNumber=FYWB5-10
https://www.traceparts.com/es/product/dongguan-forrun-hardware-co-ltd-circular-helical-spring-wb25-compression-fywb5-10?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01011002001&Product=50-05062018-103023&PartNumber=FYWB5-10
https://www.traceparts.com/es/product/dongguan-forrun-hardware-co-ltd-circular-helical-spring-wb25-compression-fywb5-10?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01011002001&Product=50-05062018-103023&PartNumber=FYWB5-10
https://www.traceparts.com/es/product/dongguan-forrun-hardware-co-ltd-circular-helical-spring-wb25-compression-fywb5-10?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01011002001&Product=50-05062018-103023&PartNumber=FYWB5-10
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[17] Data de consulta: 15/05/2020. Pagina per a descarregar el catàleg i la molla a 

compressió 2.  https://www.traceparts.com/es/product/dongguan-forrun-hardware-

co-ltd-circular-helical-spring-wb25-compression-fywb10-

15?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01011002001&Product=50-05062018-

103023&PartNumber=FYWB10-15 

[18] Data de consulta 15/05/2020. Per a descarregar model CAD i catàleg cargol M6. 

https://www.traceparts.com/es/product/din-tornillo-allen-din-912-m6-x-1-10-

109?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001013001009&Product=10-11062001-

154695&PartNumber=DIN%20912%20-%20d%20M6%20x%20p%201%20-

%20l%2010%20-%2010.9 

[19] Data de consulta: 15/06/2020. Per a descarregar model CAD i catàleg cargol M3,5. 

https://www.traceparts.com/es/product/din-varilla-allen-din-en-27434-m35-x-10-

14h?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001013003001&Product=10-22072008-

075057&PartNumber=DIN%20EN%2027434%20-

%20d%20M3%2C5%20x%20l%2010%20-%2014H 

[20] Data de consulta: 15/06/2020. Per a descarregar model CAD i catàleg del 

rodament del pedalier. https://www.traceparts.com/es/product/snr-rodamiento-de-

una-hilera-de-bolas-de-contacto-oblicuo-para-eje-

o30?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001001&Product=10-18122000-

207898&PartNumber=7206 

[21] Data de consulta: 15/06/2020. Per a descarregar model CAD i catàleg del 

rodament dels pedals. https://www.traceparts.com/es/product/snr-rodamiento-de-

una-hilera-de-bolas-de-contacto-radial-con-2-deflectores-para-eje-

o20?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001002&Product=10-14122000-

175674&PartNumber=619042Z 

[22] Data de consulta: 15/06/2020. Per a descarregar model CAD i catàleg de la 

cremallera. https://www.traceparts.com/es/product/elesa-zcr-05-

https://www.traceparts.com/es/product/dongguan-forrun-hardware-co-ltd-circular-helical-spring-wb25-compression-fywb10-15?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01011002001&Product=50-05062018-103023&PartNumber=FYWB10-15
https://www.traceparts.com/es/product/dongguan-forrun-hardware-co-ltd-circular-helical-spring-wb25-compression-fywb10-15?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01011002001&Product=50-05062018-103023&PartNumber=FYWB10-15
https://www.traceparts.com/es/product/dongguan-forrun-hardware-co-ltd-circular-helical-spring-wb25-compression-fywb10-15?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01011002001&Product=50-05062018-103023&PartNumber=FYWB10-15
https://www.traceparts.com/es/product/dongguan-forrun-hardware-co-ltd-circular-helical-spring-wb25-compression-fywb10-15?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01011002001&Product=50-05062018-103023&PartNumber=FYWB10-15
https://www.traceparts.com/es/product/din-tornillo-allen-din-912-m6-x-1-10-109?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001013001009&Product=10-11062001-154695&PartNumber=DIN%20912%20-%20d%20M6%20x%20p%201%20-%20l%2010%20-%2010.9
https://www.traceparts.com/es/product/din-tornillo-allen-din-912-m6-x-1-10-109?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001013001009&Product=10-11062001-154695&PartNumber=DIN%20912%20-%20d%20M6%20x%20p%201%20-%20l%2010%20-%2010.9
https://www.traceparts.com/es/product/din-tornillo-allen-din-912-m6-x-1-10-109?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001013001009&Product=10-11062001-154695&PartNumber=DIN%20912%20-%20d%20M6%20x%20p%201%20-%20l%2010%20-%2010.9
https://www.traceparts.com/es/product/din-tornillo-allen-din-912-m6-x-1-10-109?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001013001009&Product=10-11062001-154695&PartNumber=DIN%20912%20-%20d%20M6%20x%20p%201%20-%20l%2010%20-%2010.9
https://www.traceparts.com/es/product/din-varilla-allen-din-en-27434-m35-x-10-14h?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001013003001&Product=10-22072008-075057&PartNumber=DIN%20EN%2027434%20-%20d%20M3%2C5%20x%20l%2010%20-%2014H
https://www.traceparts.com/es/product/din-varilla-allen-din-en-27434-m35-x-10-14h?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001013003001&Product=10-22072008-075057&PartNumber=DIN%20EN%2027434%20-%20d%20M3%2C5%20x%20l%2010%20-%2014H
https://www.traceparts.com/es/product/din-varilla-allen-din-en-27434-m35-x-10-14h?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001013003001&Product=10-22072008-075057&PartNumber=DIN%20EN%2027434%20-%20d%20M3%2C5%20x%20l%2010%20-%2014H
https://www.traceparts.com/es/product/din-varilla-allen-din-en-27434-m35-x-10-14h?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001013003001&Product=10-22072008-075057&PartNumber=DIN%20EN%2027434%20-%20d%20M3%2C5%20x%20l%2010%20-%2014H
https://www.traceparts.com/es/product/snr-rodamiento-de-una-hilera-de-bolas-de-contacto-oblicuo-para-eje-o30?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001001&Product=10-18122000-207898&PartNumber=7206
https://www.traceparts.com/es/product/snr-rodamiento-de-una-hilera-de-bolas-de-contacto-oblicuo-para-eje-o30?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001001&Product=10-18122000-207898&PartNumber=7206
https://www.traceparts.com/es/product/snr-rodamiento-de-una-hilera-de-bolas-de-contacto-oblicuo-para-eje-o30?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001001&Product=10-18122000-207898&PartNumber=7206
https://www.traceparts.com/es/product/snr-rodamiento-de-una-hilera-de-bolas-de-contacto-oblicuo-para-eje-o30?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001001&Product=10-18122000-207898&PartNumber=7206
https://www.traceparts.com/es/product/snr-rodamiento-de-una-hilera-de-bolas-de-contacto-radial-con-2-deflectores-para-eje-o20?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001002&Product=10-14122000-175674&PartNumber=619042Z
https://www.traceparts.com/es/product/snr-rodamiento-de-una-hilera-de-bolas-de-contacto-radial-con-2-deflectores-para-eje-o20?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001002&Product=10-14122000-175674&PartNumber=619042Z
https://www.traceparts.com/es/product/snr-rodamiento-de-una-hilera-de-bolas-de-contacto-radial-con-2-deflectores-para-eje-o20?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001002&Product=10-14122000-175674&PartNumber=619042Z
https://www.traceparts.com/es/product/snr-rodamiento-de-una-hilera-de-bolas-de-contacto-radial-con-2-deflectores-para-eje-o20?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001002&Product=10-14122000-175674&PartNumber=619042Z
https://www.traceparts.com/es/product/elesa-zcr-05-250?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01005002009&Product=70-17122018-114952&PartNumber=552001


Disseny i estudi d’un canvi automàtic mecànic per a bicicleta  
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250?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01005002009&Product=70-17122018-

114952&PartNumber=552001 

[23] Data de consulta: 15/06/2020. Per a descarregar model CAD i catàleg del 

rodament de la roda de baixada. https://www.traceparts.com/es/product/snr-

rodamiento-de-una-hilera-de-bolas-de-contacto-oblicuo-para-eje-

o30?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01002001001001&Product=10-18122000-

207898&PartNumber=7206 

[24] Data de consulta: 19/04/2020. Preu per a tub de 4mm de diàmetre per a les 

palanques. https://www.amazon.es/Acero-Inoxidable-Capilar-Longitud-

250mm/dp/B07411LVY7 
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