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Resum 

En aquest treball es presenta la construcció d’un remolc autopropulsat per dos motors elèctrics 

amb reductor i un grup electrogen. Es parteix d’un remolc antic reciclat al laboratori de la ETSEIB, 

un grup electrogen muntat al mateix laboratori i dos motors elèctrics amb reductor, juntament 

amb un corró per cada motor que és el que farà la transmissió de forces.  

L’objectiu principal del treball és unir totes aquestes parts per fer que el remolc es pugui auto 

propulsar i dirigir mitjançant un control a distància. La funció principal del remolc serà el 

moviment de càrregues. Es marquen diferents propostes inicials que es pretenen complir amb la 

construcció del remolc.  

Es comença dissenyant una bancada per unir els motors al remolc, de forma que quedin alineats 

entre ells i amb els corrons en contacte amb les rodes. Aquesta disposarà de passamans, tubs 

rectangulars i cilíndrics que faran d’unió entre remolc, motors elèctrics i grup electrogen. També 

s’utilitzaran dos molles per ajustar la força entre el corró i la roda. Seguidament es dissenya el 

circuit elèctric que permetrà el bon funcionament i control del remolc. S’utilitza fil rígid i cables 

per unir els motors amb els controladors, i aquests juntament amb la font d’alimentació.  

Per acabar el treball es procedeix a l’apartat de proves per veure les prestacions que ofereix el 

remolc. Es faran servir diferents elements de mesura com un tacòmetre o un dinamòmetre per 

prendre les mesures necessàries per a diferents condicions del remolc. D’aquestes proves 

s’extrauran uns resultats recollits en taules i gràfics, que mostraran les característiques del remolc 

en diferents condicions i la seva capacitat de treball.  
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Abstract 

This project details the construction of a self-propelled trailer by two electric motors with reducer 

and a generator set. It is based on an old recycled trailer in the ETSEIB laboratory, a generator set 

mounted in the same laboratory and two electric motors with reducer, together with a roller for 

each motor through which the forces will be transmitted. 

The main purpose of the project is to assemble all the mentioned parts so that the trailer can be 

self-propelled and steered by means of a remote control. Aiming at a functional trailer for the 

movement of the loads, several proposals are suggested and investigated.  

Initially, a bench was designed in order to attach the engines to the trailer, so that they are 

aligned with each other and with the rollers in contact with the wheels. This bench will have 

handrails, rectangular and cylindrical tubes that will connect the trailer, electric motors and 

generator. In addition, two springs will be used to adjust the force between the roller and the 

wheel. Then the electrical circuit is designed, which will allow the proper operation and control of 

the trailer. Rigid wire and cables are used to connect the motors to the controllers, and these 

together with the power supply. 

To finish the work, tests were performed aiming at the investigation of the benefits offered by the 

trailer. Different measuring elements such as a tachometer or dynamometer will be used to take 

the necessary measurements for a range of trailer conditions. From these tests, results will be 

extracted and collected in tables and graphs, which will show the characteristics of the trailer in 

different conditions and its working capacity. 
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Capítol 1. Introducció 

En aquest projecte es presenta el disseny, la construcció i l’assaig d’un prototip de remolc 

autopropulsat, principalment pensat per a la propulsió per terra de l’embarcació LADY, però 

alhora elaborat per el moviment de càrregues pesades en industries, o per ajudar a la propulsió 

de màquines amb remolc.   

El tema sorgeix en el moment en què em vaig posar en contacte amb en Víctor. La meva idea de 

projecte era realitzar un treball que constes d’una part pràctica apart de la redacció de la 

memòria escrita. A continuació em va explicar el projecte que s’està duent a terme des de la UPC 

per a l’embarcació LADY i la implicació d’en Ricard Bosch en el mateix, així com el primer 

plantejament del remolc recollit en un projecte de final de màster d’un alumne d’automoció, el 

qual s’exposarà en l’apartat de bibliografia. El projecte de la LADY, les sigles de la qual volen dir 

“Laboratori d’Assaig Delta(D)-Star (Y)” tracta sobre la hibridació/electrificació d’una embarcació 

de 2 Tm de pes, 6,5 m d’eslora 3m de mànega i 2 m de puntal. El vaixell és propietat de la 

universitat i es vol utilitzar com a laboratori dintre de la zona portuària. Així doncs, vam decidir 

replantejar un principi de projecte realitzat per a la propulsió per terra de l’embarcació, ja que 

aquest permetia la realització d’un treball amb una part de construcció i muntatge. 

El projecte s’inicia explicant la influencia que tindran els elements utilitzats per a la realització del 

remolc i perquè es decideix utilitzar-los, juntament amb les funcions i característiques que es 

volen aconseguir del mateix, marcant uns objectius inicials. Seguidament s’exposa una breu 

presentació dels elements utilitzats per a la fabricació del remolc tal i com estaven abans de 

començar la realització del projecte. A continuació es descriu el procés de fabricació i muntatge 

de les diferents parts del remolc, començant per les bancades i acabant pel circuit elèctric de 

control i potència. Després s’exposen les diferents proves que determinaran les prestacions del 

remolc, de les quals s’extrauran uns resultats. També es fa una petita valoració tant econòmica 

com temporal del projecte realitzat. Per acabar es determinen unes conclusions finals, juntament 

amb algunes propostes de millora. S’afegirà un Annex al final on s’exposa quins elements i 

tècniques de mecanització es fan servir per a la realització del projecte, juntament amb els 

elements de protecció necessaris per a la utilització d’aquestes eines. 
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1.1. Objectiu: Moviment de càrregues  

En aquest projecte s’exposa un remolc autopropulsat que permetrà diferents mètodes per a 

moure càrregues:  

 Un mètode consistirà en ubicar pesos sobre el remolc i transportar-los per mitjà del 

mateix.  

 Un mètode que permetrà moure un pes enganxat al remolc, mitjançant la força 

d’arrossegament o de tracció que tindrà el remolc gràcies a la propulsió dels motors 

elèctrics.  

 Un mètode combinat on s’afegirà una pes sobre el remolc i se n’enganxarà un altre que 

s’estirarà mitjançant la força de tracció del remolc. Així el remolc mou les dos càrregues 

alhora.  

D’aquesta manera s’aconseguirà que el remolc i el seu sistema de propulsió es puguin utilitzar en 

diferents situacions i per a diferents funcions.  

El remolc sorgeix com a prototip per a la propulsió per terra de l’embarcació LADY. Tot i això, es 

planteja una possible solució a diferents situacions que es poden donar. En magatzems o marines 

seques, on es dóna la necessitat de moure embarcacions que estan sobre del seu remolc en 

espais reduïts i amb poc espai per la tractora, el remolc autopropulsat permet moure les 

embarcacions en espais més reduïts i amb més capacitat de maniobra. També en màquines 

pesades, com tractors que treballen amb un remolc enganxat a elles, ja que amb el sistema que es 

presenta es pot suplir una part de potència de la màquina principal o en pot sumar a la mateixa. 

És per això que es plantegen diferents solucions per al remolc. 
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Capítol 2. Plantejament de la 

solució 

En aquest apartat s’explica quin paper juguen els elements utilitzats per a la construcció del 

remolc, perquè es decideix utilitzar-los, i quines limitacions imposen alguns d’ells. També 

s’exposen les diferents funcions per a les quals es podria aplicar el remolc realitzat el en projecte i 

el seu sistema de propulsió. Finalment es fa una proposta inicial on s’explica fins on s’estima que 

es pot arribar amb el remolc, cosa que es comprovarà en les conclusions del treball. 

2.1. Funció dels elements utilitzats  

Primer de tot es decideix utilitzar el sistema de propulsió corró/roda ja que el remolc que 

s’utilitzarà no permet acoblar un eix rotatiu entre les rodes i els motors elèctrics. Alhora i sent 

conscients de que el remolc necessitarà tenir una bona capacitat de maniobra, s’utilitzarà un 

motor per a cada roda. També es fa servir un sistema de comandament del remolc que permet 

controlar el sentit de gir de cada roda de forma independent i poder canviar el sentit de gir de les 

mateixes.  

Es plantegen dos possibles formes d’alimentar els motors elèctrics, la primera mitjançant un grup 

electrogen a bord, i la segona connectant el remolc a la xarxa. Aquesta decisió ve marcada degut a 

la normativa de contaminació acústica i ambiental en espais tancats. Això fa que ens segons 

quines situacions el remolc no pugui treballar amb el grup electrogen en marxa. Apart d’això, el 

grup electrogen ocupa un espai que per a certes funcions es podria aprofitar per posar-hi càrrega.  

Per garantir una bona transmissió de moviment entre els corrons i les rodes del remolc, es 

planteja un sistema de molles que aplicarà una força determinada entre les dos parts i no 

permetrà que aquestes es separin en cap moment. Per això també és important inflar bé les rodes 

amb la manxa, vigilant que cap de les dos estigui fluixa i a una pressió pràcticament idèntica. 
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Figura 1. Sistema de transmissió de moviment corró/roda i forces generades per les molles 

2.2. Possibles funcions del remolc  

La principal funció per a la que s’elabora el treball és per la propulsió per terra de l’embarcació 

LADY. Partint de les dimensions de l’embarcació i les del remolc de que es disposa, no sembla 

adequat usar aquest remolc per aquesta embarcació. L’embarcació LADY necessita un remolc més 

gran. El projecte es limita a plantejar un prototip pensat per a la propulsió per terra d’una 

embarcació menor.  

Amb aquest prototip s’extrauran diferents factors d’escala per poder extrapolar un remolc 

adequat per a la LADY, és a dir que ajudarien a una possible construcció d’un remolc 

autopropulsat a mida del vaixell. Per això es marquen diferents pautes alhora de realitzar les 

hipòtesis i les proves, on la relació entre el pes de l’embarcació i la força de tracció del remolc 

serà de gran importància.  

També es planteja el remolc com a una possible solució al moviment d’embarcacions en 

magatzems o en marines seques, on aquestes s’ubiquen sobre els seus propis remolcs, però s’han 

de propulsar mitjançant una tractora que els arrossega. En aquests llocs els espais solen ser 

reduïts degut a que l’aprofitament d’aquest espai genera beneficis econòmics. És principalment 

per aquesta raó, la de maniobra, que es decideix utilitzar un motor elèctric per a propulsar cada 

roda del remolc. Això dóna la possibilitat de gir sobre una de les rodes, fent que aquest sigui 

possible en espais molt limitats. 

En altres espais on es necessita el transport de pesos com poden ser indústries o un magatzem 

qualsevol, on la capacitat de maniobra és de vital importància, també es podria aplicar el sistema 

de propulsió i control que incorpora el projecte realitzat. S’ha de tenir en compte que per a una 

bona capacitat de maniobra, el moviment del remolc ha de ser lent. Tant en aquest cas com en els 

dos anteriors, la principal característica del remolc serà la seva capacitat de maniobra, és per això 

que es decideix el diàmetre del perfil esmerilat del corró, d’aquesta manera garantim que la 

velocitat de les rodes serà baixa i amb elles la del remolc.  



Capítol 2. Plantejament de la solució 

 
 

 

 

5 

 
 

Finalment i amb una aplicació bastant diferent a les que s’han plantejat fins ara, s’exposa el 

sistema de propulsió del remolc com a una ajuda a la propulsió de màquines que treballen amb 

remolcs enganxats a elles, com per exemple pot ser un tractor. La principal funció que tindria 

seria la de afegir potencia a la màquina principal. També podria servir com a propulsió 

d’emergència per aquestes màquines en moments en que amb la seva pròpia potència no en 

tinguessin prou per poder-se moure. 

2.3. Proposta inicial: Dimensionament bàsic 

En aquest projecte es presenta la construcció d’un remolc autopropulsat per dos motors elèctrics 

amb reductor. Inicialment es fixen diferents paràmetres que es pretenen complir amb la 

realització del treball i que es comprovaran amb els resultats dels assaigs.  

 Amb un diàmetre del perfil esmerilat del corró de 5,7 cm, una velocitat angular del mateix 

de 40 rpm i un diàmetre de la roda de 57 cm, s’aconseguirà una velocitat angular de les 

rodes de 4 rpm aproximadament, amb una velocitat lineal del remolc lleugerament 

superior a 0,1 m/s.  

 

 Segons les recomanacions de muntadors de reductores, es pren un rendiment global de la 

transmissió entre el reductor, el corró i la roda d’entre 10% i 15%, prenent un rendiment 

aproximat d’un 50% en cada un d’ells. 

 

 Amb dos motors de 0,37 kW, un per cada roda, una tensió d’alimentació de 400V i una 

intensitat de 1,1 A, el remolc serà capaç d’arrossegar 888 N (91kg) de força horitzontal 

abans de que es produeixi un lliscament entre les rodes i el terra amb el remolc, quan el 

seu propi pes més el de la seva càrrega sigui de 260 kg: 

 

𝐹 (𝑁) = 𝑃(𝑊)

𝑉 (
𝑚
𝑠

)
⁄ =

(370 × 2)
0,1⁄ = 7400 𝑁 

 

𝐹 (𝑁) = 𝐹 × 0,12 (𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) = 𝟖𝟖𝟖 𝑵 

 

 

 Per al cas d’arrossegament de càrregues, on el remolc fa de tractora, la seva capacitat 

està directament relacionada amb el tipus de superfície així com de l’amplada dels 

pneumàtics. Amb els resultats dels assaigs s’intentarà estimar el comportament en altres 

superfícies de rugositat diferent. Es determina que el coeficient de lliscament dels 

pneumàtics sobre el terra serà de aproximadament 0,35, es a dir, pot desenvolupar una 

força lateral i longitudinal combinada del 35% del pes que suporta. Això vol dir que les 

rodes començaran a patinar quan la força d’arrossegament del remolc sigui superior al 

35% del pes de la seva càrrega més el seu pes propi pes.  
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 Si la pressió entre el corró i la roda no és suficient, la força no es transmet correctament. 

S’adopta una superfície esmerilada per el corró per augmentar l’adherència entre la roda i 

aquest. S’ha ideat un sistema de molles que comprimeix el corró amb la roda, amb una 

força resultant de entre 35 kg i 40 kg. Així s’aconseguirà que el lliscament entre els 

mateixos sigui nul en totes les proves que es realitzaran. 

 

En la fase de proves que es realitzaran per a determinar les característiques del remolc, podrem 

corroborar les propostes anteriors. 
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Capítol 3. Punt de partida 

Per a la realització d’aquest projecte s’utilitzaran principalment productes reutilitzats i 

emmagatzemats al laboratori d’electricitat de la ETSEIB. Primer de tot un remolc antic de tres 

rodes i dos eixos. L’eix horitzontal serà sobre el qual van fixades les dos rodes tractores, i el 

vertical serà el que fixarà la roda mòbil de davant. En segon lloc hi ha els dos motors elèctrics amb 

fre i reductor incorporat. Els dos presenten la mateixa placa de característiques, però els  

reductors no són exactament iguals i les seves plaques tenen petites diferencies. En tercer lloc i 

juntament amb aquests, s’utilitzaran dos corrons mecanitzats de forma esmerilada que 

encaixaran a l’eix del reductor, seran els encarregats de transmetre el moviment a la roda. En 

quart lloc trobem el grup electrogen, compost d’un motor de combustió interna i un alternador. 

Aquest grup s’utilitza per realitzar proves en el laboratori de la ETSEIB. Té una petita bancada 

incorporada a la part inferior que permet suportar-lo.  

3.1. Remolc 

El remolc del qual es parteix es determina com a remolc lleuger, i les normatives referents al 

transport de càrrega en els mateixos marquen que la massa màxima autoritzada (MMA) que es 

pot transportar en aquests es de 750 kg. (MMA= pes del remolc + pes càrrega). El remolc està 

compost per dos eixos fabricats a base de passamans i tubs de ferro amb diferents perfils soldats 

entres ells. L’eix principal està constituït per un tub de ferro de perfil quadrat de 7x7 cm, i té una 

allargada de 133 cm. Mitjançant un altre tub de ferro de perfil rodó, unit en sentit vertical a l’eix 

principal, s’acoblarà la roda davantera mòbil que ens ajudarà al repartiment de pesos i al 

moviment del remolc en els canvis de direcció. Aquest tub rodó té un sistema de molles 

juntament amb una rodeta per regular l’alçada de l’eix principal. També disposa d’un passamà 

soldat a la part central i del sistema d’acoblament a la part de davant. L’eix horitzontal està 

compost per un tub de forma ovalada de 76 cm de llargada, juntament amb un passamà doblat i 

soldat a cada extrem, i un acoblament a cada roda. Aquesta composició farà que l’eix no s’acobli 

directament a les rodes, que tindran un diàmetre de 57cm. El conjunt del remolc tindrà unes 

mesures de 200x100 cm, si fem servir com extrems horitzontals l’exterior de les rodes i com a 

extrems verticals la part posterior de les rodes i l’acoblament de l’eix vertical. Si utilitzem les 

mateixes mides verticals però la mesura horitzontal es fa a partir de l’interior de les rodes, 

tindrem que les mesures el remolc seran de 200x90 cm. L’alçada de l’eix principal sobre el terra 

serà de 30 cm. 
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Figura 2. Remolc tal i com es troba inicialment 

3.2. Motors elèctrics 

Els dos motors elèctrics amb fre i reductor seran de la mateixa mida, i tindran unes prestacions 

com a conjunt pràcticament idèntiques. Els motors son de la marca MGM, tenen una potencia de 

0,37 kW a 50 Hz a la velocitat de 1400 rpm, i els diferenciarem com a motor de babord i motor 

d’estribord, ja que la placa de característiques serà igual. La petita diferencia la veurem a les 

plaques dels frens. Els dos son el model MR V40, però presentaran petites diferencies tant en la 

reducció de rpm com en el parell de sortida. Les connexions utilitzades tant en els motors com 

ens els frens seran en estrella. 

 

Figura 3. Motors elèctrics amb fre i reductor 
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Taula 1. Placa del motor de babord 

 

Taula 2. Placa del motor d’estribord 

  

Taula 3. Placa del fre de babord 

 

Taula 4. Placa del fre d'estribord 

Nota: 1 mkg és equivalent a 9,8 N·m 

3.3. Corrons 

Els corrons encarregats de transmetre el moviment dels motors a les rodes, seran cilindres 

massissos mecanitzats per encaixar correctament amb l’eix dels reductors i amb una superfície 

esmerilada. Encarregarem al taller de mecanització de la ETSEIB que els fabriqui de forma que els 

dos siguin exactament iguals. Tindran una llargada de 40cm i dos diàmetres, de 5,7cm i 3,2cm. El 

més petit corresponent a l’eix del reductor, i el més gran corresponent a la superfície esmerilada. 
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És molt important la hi hagi una pestanya sobre el diàmetre petit que encaixi els corrons amb els 

eixos del reductor de manera que no hi hagi joc entre ells. També tenen incorporada una 

volandera i un cargol per poder fixar-los de forma segura a l’eix del reductor. 

 

Figura 4. Corrons 

 

3.4. Grup electrogen 

El grup electrogen consta de dos parts principalment, el motor de combustió interna i 

l’alternador. El motor consumeix una barreja d’oli i gasolina i té una potència de 9 CV, i 

l’alternador genera una potència de 8,5 KVA. Juntament amb aquests tindrem un dipòsit de 

gasolina de 8 litres i dos endolls, un de monofàsic i l’altre trifàsic, que serà el que farem servir en 

el nostre projecte. La tensió de sortida serà de 400 V amb una intensitat  nominal de 12,3 Ampers, 

treballant a 50Hz. El grup en conjunt pesa 65 kg, i produeix una intensitat acústica equivalent a 

97dB, segons la placa de característiques.  

 

Figura 5. Grup electrogen 
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Capítol 4. Execució pràctica 

Seguidament s’exposarà el procés de fabricació i muntatge de les bancades per a la fixació dels 

motors elèctrics i del grup electrogen que s’incorporaran sobre el remolc, juntament amb tots els 

elements elèctrics que faran possible la seva autopropulsió.  

4.1. Bancada per la fixació de motors elèctrics 

Per a la realització de la bancada a la qual fixarem els dos motors elèctrics, utilitzarem materials 

reciclats del laboratori com per exemple tubs i passamans. Abans de començar haurem de 

determinar certes distancies entre els motors i les rodes així com amb l’eix principal. Aquestes 

vindran limitades principalment per la mida dels corrons esmerilats, encarregats d’efectuar la 

transmissió de moviment a les rodes del remolc, de forma que cada roda s’ajusti a la part central 

de la superfície esmerilada del corró i les dos estiguin en contacte. Alhora els dos motors han de 

quedar ubicats de forma paral·lela entre si, deixant la caixa de connexions a la part interior del 

remolc amb una distància entre l’eix principal i les mateixes suficient per poder-les obrir i 

manipular.  

La bancada constarà de quatre punts de suport sobre els eixos del remolc. Dos dels punts estaran 

ubicats sobre els passamans units a l’eix horitzontal del remolc. Mesuren 20 cm de llargada i 60 

cm d’amplada, tenen un espessor de 0’65 cm i estan ubicats a 5 cm de les rodes. També tenen 

dos forats d’1 cm de diàmetre. Per reforçar-los tallarem dos passamans amb un espessor de 0,45 

cm. Els unirem als passamans del remolc fent dos forats iguals als que ja tenen els primers. 

Utilitzarem un cargol, una femella i dos volanderes per cada forat, així podem assegurar que les 

dos peces queden ben fixades entre si. Els dos punts de suport restants s’ubicaran a l’eix principal 

del remolc, utilitzant dos tubs de perfil rectangular que també ens serviran per suportar els dos 

motors elèctrics. D’aquesta manera farem que els pesos que suporta la bancada estiguin ben 

repartits. 
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Figura 6. Punts de suport de la bancada sobre el remolc 

Aquest punts de suport s’uniran per mitjà de dos tubs concèntrics (radi exterior de un igual a 

interior de l’altre, quedaran perfectament encaixats un dins de l’altre) per cada banda. Els de 

diàmetre més petit s’uniran als tubs de perfil rectangular formant un angle de 90 graus, i els de 

diàmetre més gran s’uniran als passamans que hem adjuntat al remolc de forma que quedin a 

sobre dels mateixos i en el mateix sentit.  

Alhora d’elaborar la bancada utilitzarem un palet que ens ajudarà a ubicar els motors en la posició 

i l’alçada que quedaran fixats respecte els eixos i les rodes. També farem servir un tub cilíndric de 

diàmetre exterior igual al diàmetre de l’eix dels reductors, de forma que podrem assegurar que 

queden paral·lels entre si. Ens fixarem principalment en la distància exterior que hi ha entre els 

passamans units a l’eix horitzontal, així sabrem la mida dels dos tubs que haurem de tallar. També 

prendrem mides dels forats de fixació dels motors elèctrics i la distància entre ells per poder 

reproduir-los en els tubs. La principal avantatge que té utilitzar el palet és que podem determinar 

exactament els punts on farem els forats dels tubs. Com s’ha mencionat anteriorment, apart de 

subjectar els motors, aquests tubs quedaran recolzats a l’eix principal del remolc per la part 

central, de forma que també serviran de suport per la bancada sobre el remolc.  

Un cop tenim totes les mides preses començarem a fabricar la bancada. Primer de tot tallarem els 

tubs de perfil rectangular de 3x2x0,2 cm amb una radial, a una mida de 68 cm. A continuació 

farem servir un trepant per fer els forats on fixarem els motors elèctrics amb una broca d’1 cm. 

Per poder encaixar bé els tubs cilíndrics als perfils rectangulars, retocarem els extrems dels últims 

amb la radial perquè adoptin una forma còncava que s’adapti als tubs cilíndrics formant un angle 

de 90 graus. Per acabar farem servir una llima metàl·lica i paper de llimar per treure la rebava i 

polir totes les parts del tubs.  
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Alhora tallarem els passamans que reforçaran els punts de suport de la bancada amb la radial. 

Aquests tindran un perfil de 5x0,45 cm i una mida de 25 cm, el que farà que sobresurtin per la 

part de darrera. Com hem dit abans, els collarem als passamans del remolc de manera que quedin 

un sobre l’altre. Al igual que amb els tubs, farem servir la llima i el paper de llimar per polir les 

peces i eliminar les rebaves.  

Quan tinguem tant els tubs de perfil rectangular com els passamans tallats i polits, els collarem als 

motors elèctrics i als passamans del remolc respectivament. Així podrem confirmar que tot queda 

alineat i ben fixat, i podrem definir les mides dels tubs cilíndric que ens uniran tots els punts de 

suport. 

 

Figura 7. Primeres parts de la bancada sobre el remolc 

A continuació i sense tocar res del remolc, soldarem els tubs cilíndrics. Començarem pels de 

diàmetre més petit (21 cm de diàmetre interior), que s’uniran amb els tubs de perfil rectangular. 

Farem servir una braga per subjectar el tubs cilíndrics formant un angle de 90 graus entre ells i els 

rectangulars, i farem quatre punts de soldadura a cada extrem dels últims. Farem la soldadura de 

manera que sobri 1 cm de tub cilíndric per davant del tub rectangular més allunyat de les rodes, 

així no ens exposem a fondre la part superior del tub alhora de soldar. Posarem fustes i cartrons 

per protegir tant les rodes com el motors i les seves connexions. Una vegada s’hagin fet els punts, 

desmuntarem els cargols que uneixen els tubs rectangulars amb els motors elèctrics, agafarem els 

quatre tubs units pels punts de soldadura, i efectuarem els cordons de soldadura necessaris per la 

unió dels quatre tubs. Finalment tornarem a col·locar els tubs units als motors a sobre del remolc.  

Seguidament farem la soldadura del tub cilíndric de diàmetre més gran (27,5 cm de diàmetre 

interior). Amb els altres quatre tubs soldats i collats als motors elèctrics, posarem els tubs de 

diàmetre més gran sobre els passamans que hem tallat i collat als de l’eix del remolc, de manera 

que encaixin perfectament amb els tubs de diàmetre més petit. Gran part d’aquests quedarà dins 
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del tub més gran. S’ha de tenir en compte que la distància entre el tub cilíndric i els cargols que 

uneixen els passamans, ha de ser suficient per poder collar i descollar els cargols. Al igual que amb 

els altres tubs, farem servir fustes i cartrons per protegir tots els altres elements del remolc, i 

farem quatre punts de soldadura a la cara interior entre cada tub cilíndric i cada passamà. Un cop 

fets, descollarem totes les unions entre la bancada, el remolc i els motors elèctrics. Agafarem els 

passamans units amb punts de soldadura als tubs cilíndrics i farem els cordons de soldadura a la 

part exterior dels mateixos. Per acabar tornarem a unir la bancada amb els motors elèctrics i el 

remolc per poder comprovar que tot ha quedat com s’havia planejat. 

 

Figura 8. Soldadura del tubs cilíndrics petits 

 

Figura 9. Soldadura dels tubs cilíndrics grans 

Un cop tenim els passamans i els tubs soldats i collats als motors elèctrics i al remolc, serà el 

moment de realitzar el sistema de molles que ens mantindrà la posició dels dos tubs cilíndrics, un 

dins de l’altre, i que fixarà una força de pressió entre els corrons i les rodes. Per realitzar aquest 
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sistema necessitarem una molla, una vareta roscada de 0,5m d’allargada, dos femelles i tres 

volanderes per cada banda.  

Per començar prendrem mides de la molla, i farem una prova d’elasticitat per saber quina 

capacitat de deformació te. Per realitzar aquesta prova farem servir una balança comú amb un 

error de +-1kg, que posarem sobre la base d’un dels trepants del taller del laboratori. Posarem la 

molla sobre la balança i sobre la molla col·locarem una volandera de diàmetre més gran. 

Seguidament aplicarem diferents forces amb el trepant sobre la molla que es veuran reflectides 

en el que marca la balança. Alhora mesurarem la deformació de la molla per a cada força 

aplicada, obtenint així una taula amb diferents valors que ens relacionaran les dos variables. 

Farem la mateixa prova amb les mateixes forces per a cada molla i compararem els resultats per 

determinar una única relació força-deformació, que serà aplicada en el sistema del remolc. 

 

Figura 10. Mètode de calibratge de molles 

  

Taula 5. Calibratge de molles 

 

𝐾 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑙𝑙𝑎) =
38,5 × 9,8

(41 − 31)
= 𝟑𝟕, 𝟕𝟑

𝑵

𝒄𝒎
  

 

Després tallarem la vareta roscada i polirem els extrems amb una llima per treure la rebava i 

assegurar que les femelles entren i surten perfectament. A l’hora de muntar-la dins els tubs 

cilíndrics, aquesta haurà de quedar centrada dins dels mateixos. Per això tallarem tres retalls de 
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tubs de goma per cada banda. Dos seran de la mateixa mida, i tindran un diàmetre exterior igual a 

l’interior del tub petit i un diàmetre interior igual de la vareta roscada. L’altre retall de tub tindrà 

un diàmetre exterior igual a l’interior del tub gran i un diàmetre interior igual a l’exterior de l’altre 

retall de tub de goma. D’aquesta manera col·locarem un retall de tub dins l’altre, i els dos dins el 

tub de diàmetre més gran. L’altre retall el col·locarem dins el tub més petit, per la part de davant. 

Així aconseguirem que la vareta quedi perfectament centrada.  

Un cop tenim la vareta centrada posarem dos volanderes per cada extrem dels tubs. A la part de 

davant col·locarem una femella que ens farà de “tope” juntament amb la volandera, i a la part de 

darrera hi posarem la molla, que anirà seguida d’una volandera i una altre femella. Seguidament 

collarem les femelles que estan al costat de les molles per fer que aquestes comencin a exercir 

una força entre la roda i el corró. Això ajudarà a mantenir una bona tracció entre els dos i 

disminuir el lliscament. Com a resultat de la taula anterior determinarem una relació mitja entre 

la mida de la molla i la força que exercirà. Aquesta serà de 38’5kg per una mesura de 31 mm. Així 

doncs, collarem les femelles fins que les molles tinguin la mesura adequada. 

 

Figura 11. Sistema d'ajustament de molles 

D’aquesta manera quedarà fixada la bancada sobre el remolc, exercint correctament les dos 

funcions principals que havia de complir, que són suportar els motors elèctrics en una posició 

idònia i assegurar la bona transmissió de forces entre els corrons i les rodes.  

4.2. Bancada per el grup electrogen a bord 

Per a la realització de la bancada del grup electrogen farem servir dos tubs de perfil quadrat de 

3x3x0,2 cm que tallarem a 65cm, de manera que cada un dels extrems dels mateixos quedaran 

ubicats sobre cada un dels passamans units al remolc. D’aquesta manera tindrem quatre punts de 

suport per aquesta bancada sobre el remolc, dos a cada passamà. Un cop tinguem els tubs tallats 
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farem dos forats a cada un d’ells. El primer i més proper a la part de davant del remolc tindrà 

forats de dos mides diferents. Els de la cara superior tindran un diàmetre de 1 cm, i els de la cara 

inferior tindran un diàmetre de 2 cm. Això es farà ja que prèviament soldrem dos femelles sobre 

els passamans, de manera que quedin alineades amb els forats dels tubs. Protegirem totes les 

parts del remolc amb fustes i cartrons per a realitzar la soldadura.  Farem servir un cargol i una 

volandera per cada forat, que ens fixaran el tub sobre els passamans del remolc. El segon tub de 

perfil quadrat s’ubicarà de forma paral·lela a 20 cm del primer. Els forats del mateix seran d’1cm 

de diàmetre i quedaran alineats amb els forats dels passamans. Farem servir un cargol, una 

femella i dos volanderes per a cada forat, així assegurarem una bona fixació entre els passamans i 

el tub.  

Una vegada tinguem els tubs collats al remolc, reciclarem un joc de suports que s’havia dissenyat 

prèviament al laboratori de la ETSEIB, i els modificarem lleugerament perquè encaixin sobre el 

remolc. Un dels suports va incorporat al grup electrogen, i està compost per una base rectangular 

que aguanta el motor quan es troba sobre una superfície plana. També te una nansa metàl·lica 

per poder-lo aixecar i transportar. L’altre suport està format per un conjunt de passamans soldats 

entre si, que encaixen a la perfecció amb la base esmentada anteriorment i la sostenen per dos 

punts de suport diferents. Ubicarem aquest suport sobre els tubs de perfil quadrat, de manera 

que quedaran quatre punts de suport entre els passamans i els tubs. Tallarem dos trossos de 

passamà que ens sobresurten per l’exterior dels tubs, els doblarem en forma de U i els farem 

servir per reforçar els altres dos punts de suport entre els passamans i els tubs. Finalment 

soldarem els passamans amb els tubs de perfil quadrat, de manera que ens quedi una sola peça 

que es pugui muntar i desmuntar fàcilment amb els quatre cargols que fixen els tubs quadrats 

amb els passamans units al remolc. Aquest últim procés s’ha de realitzar protegint prèviament 

totes les parts del remolc amb fustes i cartrons. 

 

Figura 12. Bancada per al grup electrogen 
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Per acabar posarem el grup electrogen sobre el remolc. Per assegurar la bona fixació entre els jocs 

de suports i reduir les vibracions, farem servir dos rosques soldades al conjunt de passamans que 

encaixen amb els forats que hi ha als tubs del primer suport. D’aquesta manera farem passar dos 

varetes roscades per dins dels forats i per dins les rosques soldades, i afegirem dos volanderes i 

dos femelles a la part superior dels tubs, unint així els dos suports i assegurant una bona fixació 

entre els dos i amb el conjunt del remolc.  

4.3. Circuit elèctric  

Per realitzar el circuit elèctric que ens farà funcionar el remolc farem servir diferents elements 

reciclats en el laboratori com ara cables de coure, fil rígid, regletes, una caixa per els interruptors, 

i una caixa amb un contactor. Tot això juntament amb les connexions dels motors i els frens i dos 

interruptors que comprarem, formaran el circuit de potencia i de control del remolc.  

La caixa dels interruptors te incorporat un joc de cables que arriben per un dels laterals de la 

mateixa. Aquests cables estan a dins d’un tub de goma que els compacta. Un dels extrems 

d’aquests cables aniran connectats al interruptors que ens permetran controlar el remolc, i els 

altres extrems els connectarem a les connexions dels motors i els frens, així com a les fases 

d’alimentació del circuit. Per saber quins dels extrems hem d’aparellar comprovarem la 

continuïtat entre ells amb el tester i els etiquetarem amb lletres per poder-los identificar. A 

continuació farem dos forats a la caixa dels interruptors on hi fixarem els mateixos, utilitzant un 

sistema de fixació que porten incorporat que consta d’una rosca i dos platines. Aquests 

interruptors tenen tres posicions i sis borns cada un, i poden treballar amb un consum de 10A i 

una tensió de 250 V (equivalent a 430 V de tensió de línia en trifàsic). Això ens permetrà utilitzar 

un interruptor per a cada motor i suportar la tensió d’alimentació que és de 400V. 

 

Figura 13. Interruptor 
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Figura 14. Caixa de comandament amb interruptors 

Farem servir fil rígid per fer les connexions internes dels interruptors, que constaran de dos 

circuits independents que ens permetran invertir dos fases dels motors quan canviem la posició 

dels interruptors. Així doncs, connectarem dos de les fases de l’alimentació als circuits interns, i 

dos fases dels motors als dos borns que no formen part de cap dels dos circuits, de manera que 

amb l’accionament dels interruptors, aconseguirem canviar el sentit de gir dels motors elèctrics. 

Tant abans com després de soldar les fases als interruptors, farem servir el tester per comprovar 

la continuïtat dels circuits i afirmar que tot està connectat de forma correcta. També farem servir 

un tub de plàstic per cobrir els caps dels cables de coure que no connectarem als interruptors. 

 

Figura 15. Circuit intern dels interruptors 

Una vegada s’hagin fet totes les connexions dins la caixa dels interruptors, farem servir una 

regleta per unir totes les connexions restants del circuit. Per mitjà d’aquesta unirem el circuit de 

control, es a dir els elements connectats a la caixa de comandaments, amb el circuit de potencia, 
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que comprèn la resta de connexions del circuit. Aquesta regleta s’introduirà dins la caixa de 

l’interruptor general, és per això que el muntatge s’haurà de realitzar sobre el remolc. Per aquest 

interruptor passen les tres fases d’alimentació, de manera que entraran per els borns d’una cara 

del contactor i sortiran per els borns de la cara oposada. L’interruptor general fa la funció de tallar 

i subministrar l’energia procedent de la font d’alimentació fins als motors i als comandaments. 

Apart de fer la funció d’interruptor de marxa/paro, també pot tenir la funció d’interruptor de 

seguretat.  

Així doncs, mitjançant la regleta, connectarem els frens dels dos motors directament a les fases 

d’alimentació. Els aparellarem per colors per tal d’ocupar menys espais de la regleta. 

Seguidament farem el mateix amb una de les fases dels motors elèctrics, la única que no es 

connecta als interruptors de comandament, i la connectarem directament a una de les fases 

d’alimentació, també la única que no està connectada als interruptors. Aquesta connexió la farem 

mitjançant dos retalles de fil rígid, un per cada fase de cada motor. A continuació connectarem les 

dos fases restants procedents de la font d’alimentació als cables de coure corresponents, 

connectats als circuits interns dels interruptors. Finalment connectarem les dos fases de cada 

motor als cables de coure corresponents procedents de la caixa d’interruptors de control. Així, les 

dos fases dels motors i les dos fases procedents de la font d’alimentació, quedaran connectades a 

l’accionar els interruptors de comandament, donant la possibilitat al canvi de sentit de gir dels 

motors elèctrics. 

 

Figura 16. Esquema de connexions de la regleta 
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Figura 17. Circuit de potència i control del remolc 

Per acabar dissenyarem un suport per la caixa de l’interruptor general, que encaixarà 

perfectament amb l’eix principal del remolc. Farem servir un tros de xapa d’acer de 0,3 cm de 

gruix que tallarem i doblarem, de manera que tindrem tres costats amb tres amplades diferents 

doblats a 90 graus, tots ells amb una allargada de 25 cm, ja que correspon a l’allargada de la caixa. 

La cara que anirà unida a la caixa mesurarà 12 cm d’amplada, al igual que aquesta. Farem quatre 

forats sobre aquesta cara que encaixaran amb els quatre cargols que porta la caixa a cada un dels 

seus vèrtexs, d’aquesta manera les podrem unir. La segona cara mesurarà 7 cm d’amplada per la 

part interior, que correspon a la mesura del perfil de l’eix principal del remolc, de forma que 

encaixarà perfectament amb aquest. La tercera cara farà la funció de suportar la caixa sobre l’eix, 

i tindrà una amplada de 3 cm. Aquest suport ens permetrà ubicar la caixa amb l’interruptor 

principal i les connexions del circuit en dos posicions diferents, que anomenarem posició en 

marxa i posició en repòs. En la primera tindrem la caixa ubicada sobre la cara lateral de babord de 

l’eix, i en la segona tindrem la caixa ubicada sobre la cara superior de l’eix vertical. D’aquesta 

manera podrem aprofitar l’espai que aquesta ocupa quan sigui necessari. 
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Figura 18. Posició en repòs de la caixa de connexions 

 

Figura 19. Posició en marxa de la caixa de connexions 

Finalment i abans de tancar la caixa amb la tapa, retallarem dos trossos de brida metàl·lica, que 

farem servir per subjectar els cables entre les entrades de la caixa i els components que hi ha dins 

de la mateixa. Això és farà amb l’ajuda dels cargols que te la caixa i una femella per brida. És 

important fer aquestes fixacions ja que si és produís qualsevol esforç que tensés els cables entre 

la caixa i la font d’alimentació o la caixa de comandament, seria absorbit per les brides i no per els 

cables. Si no fos així qualsevol esforç que es produís en els cables seria absorbit per les connexions 

entre ells, de manera que es podria produir fàcilment la desconnexió d’algun dels elements del 

circuit.  Finalment collarem la tapa de la caixa amb els cargols, de manera que només quedarà a la 

vista l’interruptor general. 
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Figura 20. Brida de contenció del cable que uneix la caixa de comandament i la de connexions 

 

Figura 21. Brida de contenció del cable procedent de la font d’alimentació 

Per acabar farem les connexions que ens tancaran el circuit amb la font d’alimentació. 

Plantejarem dos possibles solucions, la primera constarà en connectar el circuit directament a la 

xarxa, i la segona constarà en connectar el circuit al grup electrogen.  

En el primer cas farem servir tres connectors banana que aniran endollats al quadre elèctric, i que 

unirem amb els tres cables de coure que entren a l’interruptor general mitjançant dos regletes. La 

primera unirà els connectors banana amb uns cables de 25 m d’allargada, així podrem ampliar 

l’espai de moviment del remolc, ja que si féssim servir un cable més curt la capacitat de moviment 

del mateix es veuria reduïda considerablement. Aquest cable anirà connectat mitjançant la 

segona regleta als cables que entren a l’interruptor general. A aquest sistema l’anomenarem 

cordó umbilical, ja que s’utilitzarà en el cas de no portar incorporat el grup electrogen sobre el 

remolc. El principal avantatge d’aquest sistema és que tindrem autonomia no definida, ja que 

estarem connectats directament a la xarxa. Apart d’això reduirem les emissions de gasos i la 

contaminació acústica, cosa que en espais tancats ens afavorirà degut a les regulacions 

establertes. 
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Figura 22. Cable i connexió del cordó umbilical 

El segon cas s’utilitzarà quan portem incorporat el grup electrogen sobre el remolc. En aquest cas 

farem servir un endoll trifàsic que es connectarà al grup electrogen. Seguidament utilitzarem la 

mateixa regleta que uneix els cables de coure de 25 m amb les entrades a l’interruptor general. 

Desmuntarem les connexions que arriben dels cables procedents del quadre elèctric, i hi 

connectarem les fases procedents de l’endoll trifàsic, connectat al grup electrogen a la resta del 

circuit del remolc. D’aquesta manera podrem fer el canvi d’un sistema a l’altre de forma senzilla, 

ja que nomes caldrà canviar les connexions d’un costat de la regleta. El principal avantatge 

d’aquest sistema és que el remolc es podrà moure lliurement per qualsevol àrea, sense dependre 

de la mida de cap cable de connexió amb la font d’alimentació. Alhora ens permetrà seguir 

treballant amb el remolc en cas de que hi hagués una caiguda de tensió a la xarxa, això si, a canvi 

del consum de gasolina del mateix. 
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Figura 23. Remolc amb grup electrogen incorporat 

 

4.4. Acabats 

Un cop ens haguem assegurat de que el circuit elèctric de control i potencia realitza correctament 

la seva funció, i les bancades utilitzades per a la subjecció dels motors elèctric i el grup electrogen 

funcionen bé i estan ben ajustades, procedirem a pintar tots els elements que les componen del 

mateix color, utilitzant un pinzell i pintura de color platejat. D’aquesta forma les dos bancades es 

veuran com un conjunt sobre el remolc i l’aspecte de les mateixes es veurà millor, ja que s’han 

utilitzat tubs i passamans de diferents colors i alguns d’ells tenien parts pintades. Per pintar les 

bancades les desmuntarem per complet del remolc i les tornarem a muntar un cop la pintura 

estigui seca.  
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Figura 24. Bancades pintades 
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Capítol 5. Assaigs i validació  

En aquest apartat s’explicaran totes les proves realitzades sobre el remolc, que ens conduiran a 

certs resultats que definiran les capacitats del mateix. Aquests resultats estan recollits en el 

capítol 6 i ens ajudaran a donar resposta a les propostes fetes inicialment. Un d’aquests serà el 

temps de funcionament que pot aguantar el remolc de forma ininterrompuda. Cal recalcar que 

aquests resultats es veuran influïts per situacions que no podem modificar, com son les capacitats 

dels elements de mesura que disposem i farem servir, o el tipus de sòl on es duran a terme les 

proves, ja que la rugositat del mateix jugarà un paper important en algunes de les mesures que 

farem. 

5.1. Mesures de pes 

Per a la realització de les mesures de pes del remolc utilitzarem un dinamòmetre, un elevador 

manual del laboratori de la ETSEIB, i unes quantes bragues. Farem servir dos mètodes diferents 

per aquest assaig.  

El primer mètode es basarà en prendre tres mesures de pes des de tres punts diferents del 

remolc, anotant els resultats quan el punt des del qual es vol elevar el remolc s’aixeca. La primera 

la determinarem aixecant el remolc amb l’elevador per l’eix vertical, justament on s’ubica la roda 

unida a aquest. La segona es mesurarà aixecant el remolc des de l’eix horitzontal del mateix, 

justament on s’uneix amb la roda de babord, i la tercera es mesurarà igual que la segona, però 

amb la roda d’estribord. Un cop fetes, les sumarem per saber el pes total del remolc.  

El segon mètode es basarà en prendre una única mesura, per això farem servir tres bragues. Dos 

d’aquestes aguantaran el remolc per l’eix horitzontal, les dos a la mateixa distància de l’eix 

vertical, una en direcció a babord i l’altre a estribord. La tercera aguantarà el remolc per l’eix 

vertical del mateix, i les tres s’uniran al ganxo del dinamòmetre. 
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Figura 25. Segon mètode per a la mesura de pes del remolc 

Finalment compararem els resultats obtinguts per a cada mètode i en traurem un resultat final. 

Apart d’això, a aquest pes se li sumarà el pes del grup electrogen, que es mesurarà apart.  

5.2. Mesures de velocitat 

En aquest apartat mesurarem dos tipus de velocitats diferents, que seran les velocitats angulars 

dels corrons i de les rodes, i la velocitat lineal del remolc. 

Les velocitats angulars les mesurarem amb un tacòmetre. Farem servir el palet i unes quantes 

fustes per elevar les rodes dels motors. Un cop elevades col·locarem el tacòmetre al centre del 

corró per la part interior del remolc, i farem funcionar els motos elèctrics per poder prendre les 

mesures correctament. Podem assegurar que el tacòmetre es troba en el centre del corró ja que 

desmuntarem el cargol que fixa el corró a dins de l’eix del reductor, i recolzarem el tacòmetre 

sobre la rosca del cargol. Seguidament pararem els motors, i recolzarem el tacòmetre sobre la 

part central de la llanta de la roda. Tornarem a prendre mides sobre la velocitat angular de la roda 

accionant els motors un altre cop. 
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Figura 26. Mesura de velocitat angular dels corrons 

La velocitat lineal del remolc es mesurarà utilitzant trossos de cinta aïllant que enganxarem al 

terra amb una separació de 1 metre entre cada una d’elles. Posarem el remolc alineat sobre la 

primera marca i accionarem els dos motors. Alhora cronometrarem quan tarda el remolc a fer 5 

metres i farem el càlcul per saber quants metres per segon avança.  

Totes aquestes mesures estaran recollides en les taules de velocitats angulars i velocitat lineal del 

remolc. 

5.3. Mesures de força en funció del pes 

En aquest apartat es calcularà la capacitat que te el remolc per moure diferents pesos depenent 

del pes del de la càrrega que se li aplica. Per a la realització de les proves de força en funció del 

pes farem servir uns pesos, un dinamòmetre i un parell de bragues, que ens enganxaran el remolc 

i el dinamòmetre a un punt fix. Mesurarem la força que pot vèncer el remolc per a tres situacions 

diferents de càrrega, i farem un parell de repeticions per cada prova per poder ajustar els valors el 

màxim possible. En la realització d’aquestes mesures caldrà tenir en compte la rugositat de la 

superfície sobre la qual efectuarem les proves.   

Començarem fent la prova de força en funció del pes quan el remolc està sense càrrega 

addicional, i es connecta a la xarxa mitjançant el cordó umbilical. Així doncs, el remolc només 

incorpora els motors elèctrics i la bancada que els aguanta. Per prendre les mesures adequades 

posarem en marxa els motors elèctrics, fent girar les rodes en sentit contrari al punt de fixació on 

està enganxat el remolc, de manera que es generarà una tensió que quedarà registrada en el 

dinamòmetre. La força màxima que podrà vèncer el remolc en aquesta situació quedarà 

registrada en el moment abans que les rodes comencin a lliscar. 
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Figura 27. Mesures de força en funció del pes 

Seguidament farem la prova de força en funció del pes quan el remolc està sense càrrega 

addicional, això si, afegint el pes del grup electrogen i la bancada que el subjecta. Al igual que en 

el cas anterior, posarem en marxa el remolc i prendrem nota sobre la força de tensió registrada 

per el dinamòmetre en el moment previ a que les rodes llisquin sobre el terra.  

Finalment afegirem una càrrega de 90 kg sobre el remolc, en el que tindrem muntats tant els 

motors elèctrics com el grup electrogen. Aplicarem el mateix mètode que s’ha utilitzat en els dos 

casos anteriors, i anotarem les mesures preses en l’instant abans de que les rodes del remolc 

comencin a lliscar sobre el terra. 

5.4. Mesures de lliscament 

Per a fer les mesures de lliscament ens basarem en una taula que ens mostra els diferents graus 

d’adherència de varis tipus de superfície, on es relaciona el pes del remolc més la seva càrrega 

amb la capacitat que te aquest d’estirar un pes mitjançant la seva força de tracció.  

Amb la taula i les mesures de força en funció del pes podrem determinar quin grau d’adherència 

real te el remolc sobre la superfície utilitzada, que és pintura epoxi llisa, la qual s’havia proposat 

amb un coeficient de lliscament de 0,35. 
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Taula 6. Coeficients de lliscaments de diferents superfícies 

 

5.5. Mesures elèctriques  

Les mesures elèctriques que prendrem en el treball s’aniran realitzant paral·lelament a la resta de 

mesures esmentades anteriorment. Aquestes serviran per verificar el bon funcionament del 

circuit elèctric que ens fa funcionar els motors. Farem servir un voltímetre i un amperímetre 

d’anell per comprovar les mesures de tensió i intensitat en els borns i en els cables de coure que 

connecten el circuit. Aquest amperímetre no és capaç de detectar intensitats menors a 1 A. 

Les mesures de tensió es realitzaran amb els motors elèctrics funcionant, però amb les rodes del 

remolc aixecades, així les podrem comparar amb les dades teòriques de la placa. Les mesures 

d’intensitat es duran a terme en totes les proves mencionades anteriorment, a excepció 

evidentment de les proves de pes. Col·locarem l’amperímetre d’anell envoltant una de les fases 

dels motors, de forma que per cada mesura de les anteriors realitzades, obtindrem una mesura 

d’intensitat per a les diferents fases dels motors. 
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Figura 28. Mesura d'intensitat 
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Capítol 6. Resultats 

A continuació s’exposaran els resultats obtinguts en els assaigs fets anteriorment, amb els quals 

podrem arribar a certes conclusions que ens ajudaran a corroborar o no si les hipòtesis fetes 

inicialment son encertades. Com a primer resultat obtingut en les proves tenim el temps de 

funcionament mínim del remolc. Aquest l’obtindrem sumant tots els temps de les proves en les 

quals hem tingut el remolc en marxa permanentment. Podem assegurar que el remolc pot 

funcionar com a mínim durant 2 hores seguides, duen a terme canvis de sentit en la seva direcció i 

de càrrega sobre el mateix.  

6.1. Pes  

Començarem amb unes taules resum del càlculs de pes i velocitat del remolc, que inclouran 

diferents mesures realitzades en el procés d’assaig. En la primera taula tindrem el pes del remolc 

sense grup electrogen incorporat, i en la segona la del mateix amb el grup i els suport incorporats. 

 

Taula 7. Pes del remolc 

6.2. Velocitat 

Seguidament tindrem una taula on es mostraran les diferents velocitats registrades en l’assaig, 

com son la velocitat angular dels corrons i les rodes, o la velocitat lineal del remolc. Tant per les 

rodes com per els corrons, distingirem entre roda/corró de babord i roda/corró d’estribord, on la 

velocitat s’expressarà en rpm (revolucions per minut). La velocitat del remolc s’expressarà en m/s 

(metres per segon). 
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Taula 8. Velocitats del remolc 

6.3. Circuit elèctric 

A continuació s’adjuntaran dos taules per comparar les mesures teòriques de les plaques dels 

motors elèctrics, i les dades inicials de tensió i intensitat preses amb els motors elèctrics en marxa 

però amb les rodes elevades. D’aquesta manera podrem conèixer el consum real del circuit en 

marxa. 

 

Taula 9. Dades teòriques 

 

Taula 10. Dades preses inicialment 

6.4. Lliscament 

Degut a que es partia de la base de que la superfície utilitzada per a realitzar els diferents assaigs 

tenia un coeficient de lliscament de 0,35 aproximadament, utilitzarem els resultats obtinguts per 

saber quin és el coeficient real de la superfície utilitzada i veure quines forces d’arrossegament 

seria capaç de generar el remolc en superfícies més rugoses. A continuació veurem una taula on 

es representarà el coeficient de lliscament teòric que havíem suposat en la hipòtesis així com el 

real obtingut en els assaigs, juntament amb un gràfic que ens mostrarà la variació del coeficient 

de lliscament real en cada assaig. 
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Taula 11. Coeficients de lliscament dels assaigs 

 

Figura 29. Relació entre el pes del remolc i el lliscament 

Així doncs, també podem afirmar que el lliscament en els tres punts de les mesures que hem fet 

varia, i això demostra que hi ha un increment de l’adherència de les rodes sobre el terra quan 

s’afegeix un pes sobre el remolc, ja que el lliscament màxim es produeix quan el remolc no te 

incorporat el grup electrogen, es a dir quan pesa menys, cosa que fa que es pugui augmentar 

lleugerament aquest coeficient augmentant el pes de la càrrega afegida. Es pot observar com el 

moment en què el remolc llisca menys sobre el terra és quan està muntat amb el grup electrogen 

incorporat, i sense cap pes addicional carregat. Això vol dir que els motors elèctrics treballen 

millor en aquest punt que en les dos altres situacions, ja que s’observa un pic en el coeficient de 

lliscament d’aquest punt respecte els altres. 

El coeficient de lliscament és més baix del que s’havia previst, cosa que fa que hi hagi  una menor 

adherència entre les rodes i el terra. També veiem que l’augment de pes carregat sobre el remolc 

ens genera una millor adherència entre les rodes i la superfície sobre la qual funciona aquest, i 

ens permet augmentar lleugerament el coeficient de lliscament entre aquestes dos parts. 

Juntament amb això, hem vist que la potència dels motors elèctrics ens pot generar pics de treball 

per a certs pesos carregats. Aquests han d’estar ben dimensionats per a poder arrossegar el pes 

que sigui convenient per a cada situació. 

També podem corroborar que l’ajustament del sistema de molles, que exerceix una força de 38,5 

kg entre els corrons i les rodes, és suficient per poder aconseguir un lliscament nul entre aquestes 

dos parts durant totes les proves realitzades. 
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6.5. Força en funció del pes 

Finalment s’exposaran els resultats de les proves fetes anteriorment, que ens determinaran la 

força del remolc per a diferents situacions de càrrega així com les mesures d’intensitat que 

consumeixen els motors elèctrics en aquestes situacions. Farem servir una taula amb dades 

registrades durant els assaigs, i dissenyarem un gràfic que ens ajudarà a veure la influència que te 

el pes carregat sobre el remolc sobre la força que el mateix pot exercir. 

 

Taula 12. Força en funció del pes 

Aquest gràfic estarà plantejat de manera que el punt inicial del mateix es correspongui amb el pes 

absolut del remolc. Entendrem per pes absolut del remolc quan aquest estigui connectat a la 

xarxa mitjançant el cordó umbilical, sense tenir en compte el pes del grup electrogen i el seu 

suport. Aquest gràfic ens donarà una idea més visual de fins on podria arribar el remolc en el cas 

de afegir-hi pesos de majors dimensions. 

 

Figura 30. Relació entre el pes i la força del remolc 

Seguidament compararem les prestacions en relació a la força d’arrossegament del remolc en 

funció del pes de la seva càrrega. Farem servir una taula i un gràfic que en ajudaran a veure les 

diferencies que s’han obtingut entre els resultats i la proposta inicial. La taula mostrarà les dades 
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suposades i obtingudes en diferents situacions de pes del remolc, i el gràfic ens representarà dos 

corbes que relacionaran les dos variables de pes, una per la proposta i l’altre per als resultats dels 

assaigs. 

 

Taula 13. Comparació de forces en funció del pes entre la proposta inicial i els assaigs 

 

Figura 31. Comparació entre la relació del pes del remolc i la força d'arrossegament teòric i real 

Partint de la base de que el pes inicial del remolc és superior al que es creia que seria, es pot 

veure clarament com la nostra proposta inicial relacionava una major força d’arrossegament amb 

un menor pes del remolc i el d’aquest amb una càrrega addicional afegida. Alhora veiem 

clarament com l’augment de la força d’arrossegament del remolc no és lineal com s’havia suposat 

en un principi i sobre la qual s’havia determinat la proposta inicial, cosa que demostra que 

l’augment del pes del remolc i la potència dels motors elèctrics també hi influeixen. 

A continuació veurem una taula amb una comparació entre els coeficients reals obtinguts i els 

coeficients de dos tipus de sòl amb més rugositat, com pot ser l’asfalt nou (0,8) o l’asfalt llis (0,6), 

suposant el mateix coeficient de rugositat per a cada assaig en el cas de l’asfalt. Així podrem 
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calcular aproximadament quina seria la capacitat d’arrossegament del remolc en altres superfícies 

de treball.  

 

Taula 14. Comparació de la força en funció del pes per a diferents superfícies 

 

Així doncs, es pot veure com aquesta força d’arrossegament depèn generalment del coeficient de 

lliscament, ja que s’observa com augmentant considerablement aquest coeficient, podem obtenir 

forces molt superiors a les que creiem que podria generar el remolc. És per això que podem dir 

que el remolc seria útil en totes les aplicacions que s’havien proposat per el seu ús, sempre tenint 

en compte que la superfície sobre la qual podem ubicar pesos esta limitada per les dimensions del 

remolc, i que el tipus de sòl sobre el que s’utilitzi canviarà les seves prestacions de forma 

considerable. 
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Capítol 7. Valoració econòmica i 

temporal 

En aquest apartat es fa una petita valoració econòmica i temporal així com una valoració personal 

del projecte realitzat. També s’afegirà una taula amb les hores treballades en el laboratori de la 

ETSEIB.  

Com a valoració econòmica cal dir que pràcticament tots els elements utilitzats per a la 

construcció del remolc han estat reutilitzats del laboratori d’electricitat de la ETSEIB. Els dos únics 

elements que s’han hagut de comprar són els dos interruptors que funcionen com a 

comandament per al remolc, i tenen un preu inferior a 10€. Això fa que exceptuant el consum 

elèctric dels elements utilitzats, aquest sigui l’únic cost econòmic de la realització del projecte. 

Pel que fa la valoració temporal, a continuació s’adjunta una taula resum del temps aproximat 

destinat a la realització del remolc en el laboratori de la ETSEIB. En aquesta taula no es tenen en 

compte les hores dedicades a la realització de la memòria escrita del treball. 

 

Taula 15. Hores de treball en el laboratori de la ETSEIB 
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Finalment, com a valoració personal, he de dir que en aquests moments que vivim la realització 

del treball m’ha set més complicada del que en un principi esperava, ja que no és fàcil treure tota 

la motivació i inspiració en aquesta situació. Tot i això, estic satisfet amb la feina realitzada i amb 

el treball, ja que hem pogut realitzar el que ens proposàvem en un principi. També hem pogut 

comprovar el bon funcionament del remolc i estem convençuts que podria ajudar a la millora del 

funcionament de certs problemes que es presenten en alguns sectors com s’havia comentat 

inicialment. També és cert que el remolc té un cert marge de millora que encara el podria fer més 

útil.  
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Capítol 8. Conclusions  

 S’ha aconseguit incorporar un sistema d’autopropulsió elèctric a un remolc d’uns 90 kg de 

pes ja existent amb dos possibles fonts d’energia: 

- Xarxa 

- Grup electrogen a bord 

 

 S’han diferenciat els factors d’escala que relacionen el pes del remolc amb la seva 

capacitat de tracció: 

- Pes del conjunt 

- Rugositat de la superfície de contacte amb les rodes 

- Pressió de les rodes 

- Força del sistema de molles aplicada entre el corró i la roda 

- Potencia dels motors  

 

 Amb aquests factors d’escala es podria definir un remolc autopropulsat fet a mida de 

l’embarcació LADY. 

 

 La velocitat lineal del remolc (0,1m/s) és lleugerament inferior a la velocitat lineal teòrica 

que s’havia determinat.  

 

 Es conclou que les hipòtesis realitzades i que relacionen la força de tracció del remolc en 

funció del pes (91kg/ 888 N per a 260kg de pes) son una bona suposició, però els resultats 

son inferiors al que s’esperava degut a la rugositat de la superfície utilitzada (62,5kg/ 

612,5 N per a 271kg de pes).   

 

 El coeficient de lliscament entre les rodes i el terra és inferior al previst inicialment 

(oscil·la entre 0’22 i 0,28). 

 

 El sistema de molles dissenyat (38,5 kg de força) ha donat un resultat completament 

eficaç ja que els corrons i les rodes no patinen en cap moment dels assaigs realitzats. 

 

 El conjunt del sistema resulta eficaç en un rang ampli de treball. S’identifiquen punts de 

treball de major rendiment on el sistema dona millors prestacions. 
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 Aquest prototip amb aquests motors i aquest sistema de molles presenta un rendiment 

òptim al voltant dels 180kg de pes del conjunt.  
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Capítol 9. Propostes de millora 

Un cop finalitzat aquest projecte així com en la realització del mateix, han sorgit diferents idees 

que podrien millorar les prestacions del remolc i augmentar les seves capacitats de treball. 

Algunes estan relacionades amb la propulsió i les altres amb el control del remolc, cosa que fa que 

una combinació d’aquestes propostes encara sigui millor. 

La primera millora podria constar en la instal·lació d’una bateria sobre el remolc, i des d’aquesta 

alimentar els dos motors elèctrics. D’aquesta manera, totes les limitacions que impliquen la no 

utilització del grup electrogen en certs espais no serien un problema pel remolc, i tampoc caldria 

utilitzar un cable que connectes permanentment el remolc amb la xarxa. Apart d’això el grup 

ocupa un espai que es veuria reduït amb la instal·lació de la bateria.   

Las segona millora constaria en fer que el sistema de comandament del remolc es dirigís sense la 

necessitat d’un cable que connectes el remolc amb la caixa dels interruptors de comandament. 

D’aquesta manera no caldria estar enganxat al remolc en tot moment per a dirigir-lo, cosa que en 

espais molt petits podria arribar a ser un avantatge. Fins i tot donaria la possibilitat de que una 

mateixa persona pogués treballar amb dos remolcs alhora.  

L’última millora estaria dirigida a aquells remolcs que sempre fan un mateix recorregut dins d’un 

mateix espai. Aquesta es basaria en la instal·lació d’un automatisme que incorporés un sensor de 

línies. Instal·lant aquestes línies sobre el recorregut que han de fer aquests remolcs, es podria 

aconseguir que els remolcs es moguessin de forma intel·ligent.   
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Annex A1. Eines de treball i mesures 

de seguretat 

En l’annex presentarem les diferents eines de treball que s’han utilitzat per a realitzar el projecte 

així com els elements de seguretat necessaris per la utilització dels mateixos.   

 

A1.1. Eines de treball 

 

Figura A 1. Metro, Escaire i Marcador 

 

Figura A 2. Peu de rei - Pidiscat 
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Figura A 3. Martell i Punta 

 

Figura A 4. Radial 

 

Figura A 5. Llima rodona - Fesmés 
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Figura A 6. Clau fixa estrella - Ferreteria Batlle 

 

Figura A 7. Trepant de columna 

 

Figura A 8. Màquina de soldadura - Pinterest 
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Figura A 9. Màquina soldadora per punts 

 

Figura A 10. Elevador manual 

 

Figura A 11. Voltímetre 
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Figura A 12. Amperímetre 

 

Figura A 13. Tacòmetre manual – MGTMexico 

 

Figura A 14. Dinamòmetre 



Remolc autopropulsat per dos motors elèctrics amb reductor i un grup electrogen 

 
 

 

52 

 
 
 

 

Figura A 15. Pinzell 

A1.2. Elements de seguretat 

 

 

Figura A 16. Sabates de punta d'acer 
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Figura A 17. Pantalons 

 

Figura A 18. Jaqueta per a soldar 
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Figura A 19. Guants i pantalla protectora 

 

Figura A 20. Careta per a soldar 

 

 

 

 


