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1. INTRODUCCIÓ 

El plec de condicions recull totes les obligacions i recomanacions que ha de complir tant el 

fabricant com l'usuari per al correcte funcionament del banc de corrons que s'ha dissenyat 

en aquest projecte. 

S'han de complir totes les condicions de material, fabricació i muntatge exposades en aquest 

document. L'incompliment d'alguna d'elles eximeix de tota responsabilitat al projectista en 

qüestió.  

 

1.1 Objecte i abast del plec de condicions 

L'objecte del projecte és dissenyar i construir un banc de corrons de bicicleta lliure per 

simular el funcionament d’aquesta en conduccions reals, amb mecanismes de millora per 

ciclistes novells. Incorpora un mecanisme que aporta inèrcia al sistema, un mecanisme per 

mesurar la força de pedalada i un mecanisme per evitar la bolcada. 

En quant a l'abast de la solució, la feina com a projectista engloba el disseny, construcció i 

assaig d’un banc de corrons, amb el mecanisme que permeti la total llibertat de la bicicleta 

però eviti la caiguda. També inclou la determinació de la força de pedalada i la compensació 

de la inèrcia degut al comportament estàtic de la bicicleta.  

 

1.2 Documents contractuals i informatius  

Els documents contractuals dels quals consta el present projecte són els plànols, el plec de 

condicions i l’estat d’amidaments.  

Per altra banda, els documents informatius són la memòria, annexes de la memòria i 

pressupost. 
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1.3 Compatibilitat entre documents  

Els documents de caràcter vinculant del projecte seran els plànols i el plec de condicions. 

Tanmateix, en cas de contradicció entre la informació continguda en els diferents documents 

del present projecte, i perquè no puguin existir dubtes d’interpretació de la informació 

continguda, l’ordre d’importància dels documents serà, de major a menor: plànols, plec de 

condicions, memòria i annexos, estat d’amidaments i pressupost. 
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2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Aquestes condicions tècniques s’han d’aplicar tant si les peces són fabricades al taller de 

l’Escola Politècnica Superior com si es subcontracta el servei d’una empresa externa per 

facilitar la producció i assegurar la qualitat. 

 

2.1 Condicions dels materials 

Es procedeix a les especificacions dels aspectes tècnics que han de complir els materials 

utilitzats en la execució del projecte. És inadmissible l'ús de qualsevol material en estat 

precari, ja sigui en termes de porositats, rallades o mal acabats superficials o estructurals. 

Qualsevol material que presenti desperfectes ha de ser rebutjat abans de la fabricació i 

construcció del banc de corrons. 

 

2.1.1 Materials per peces de fabricació  

Els materials a emprar per a la fabricació s’especifiquen en el document 4. Estat 

d’amidaments i als plànols de cada peça. No es poden modificar les cotes dimensionals o 

geomètriques, a no ser de la prèvia consulta i autorització pel director del projecte.  

En el cas que alguna peça no es pugui fabricar amb el material indicat, aquest s’haurà de 

substituir per un de similar amb unes propietats mecàniques iguals o superiors. Sempre que 

es s’hagi de fer un canvi de material es necessita l’aprovació del director del projecte. 

 

2.1.2 Materials per peces normalitzades  

Els elements normalitzats de la màquina són principalment cargols, volanderes, femelles i 

tubs, que segueixen la normativa DIN. Això s’ha fet per reduir notablement el nombre de 
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peces a fabricar. En el document 4. Estat d’Amidaments es pot veure, en les taules de 

materials, les diferents referències DIN de cada peça.  

En quant als suports de recolzament dels corrons d’inèrcia, els silentblocks, els casquets de 

guiatge lineal i la barra d’alumini calibrada, cal remarcar que s’han proposat uns fabricants i 

unes referències però poden ser vàlides peces d’altres fabricants sempre i quan tinguin 

exactament les mateixes propietats i característiques. 

 

2.2 Condicions en la fabricació 

Totes les peces de caràcter no estructural, han de ser mecanitzades en centres de control 

numèric. Totes les peces es fabricaran amb la forma i dimensions especificades en el 

document 2. Plànols, amb les corresponents toleràncies i acabats superficials. A l’apartat 

2.2.1 s’explica el procés de fabricació les peces que requereixen de precisió o que la seva 

fabricació és més complexa. La fabricació d'aquestes peces no pot ser manual i s’han de 

respectar escrupolosament les dimensions i toleràncies dels plànols. 

En el cas de subcontractar el servei d’una empresa externa, aquesta es compromet a que 

les tasques siguin realitzades per personal qualificat i amb experiència suficient per garantir 

la correcte fabricació de les peces. 

En cas que sorgeixin dubtes o imprevistos, sempre es consultarà al director del projecte, el 

qual té la plena llibertat de fer les inspeccions que cregui necessàries per tal de comprovar 

el compliment de les condicions de fabricació. 

 

2.2.1 Passos a seguir en el procés de fabricació 

A continuació es detalla, per a les peces de fabricació pròpia, el procés de fabricació de les 

peces de més importància, les quals requereixen de precisió. S’indica el material utilitzat, la 

maquinària/eines necessàries per la seva mecanització i una breu explicació del 
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procediment de manufactura. Per fabricar les peces s’haurà de seguir les indicacions 

dimensionals de cada peça exposades al document 2. Plànols. 

Nº Plànol P4_1 

Nom element SUPORT TENSOR DRET 

Material Alumini Al-7075 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Talladora làser de CN, trepant de peu i llima. 

 

Passos a seguir 

Mitjançant la talladora làser es realitzarà tot el contorn de la 
peça. També es faran els forats i el trau colis. Seguidament, 
amb el trepant i una broca de 20 mm es farà l’avellanament. 
Finalment, s’eliminaran les possibles rebaves amb una 
llima. 

 

Nº Plànol P4_2 

Nom element SUPORT TENSOR ESQUERRA 

Material Alumini Al-7075 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Talladora làser de CN, trepant de peu i llima. 

 

Passos a seguir 

Mitjançant la talladora làser es realitzarà tot el contorn de la 
peça. També es faran els forats i el trau colis. Seguidament, 
amb el trepant i una broca de 20 mm es farà l’avellanament. 
Finalment, s’eliminaran les possibles rebaves amb una 
llima. 

 

Nº Plànol P8 

Nom element PINYÓ Z30 COLLAT AL CORRÓ 

Material Pinyó Brammer C0364445 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Torn, trepant de peu i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb el torn, es farà un refrentament al brut de 
material que porta el pinyó. Seguidament es mecanitzarà el 
forat central, també amb el torn. A continuació, amb el 
trepant de peu, es faran els tres forats passants, tots ells 
equidistants. Finalment, s’eliminaran les possibles rebaves 
amb una llima. 
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Nº Plànol P9 

Nom element PINYÓ Z10 FASE INERMITJA 

Material Pinyó Brammer C0364465 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Torn i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb el torn, es realitzaran els mecanitzats interiors 
per l’allotjament dels rodaments. Seguidament, es 
mecanitzarà l’exterior del brut de material, també amb el 
torn. Finalment, s’eliminaran les possibles rebaves amb una 
llima. 

 

Nº Plànol P10 

Nom element PINYÓ Z30 FASE INERMITJA 

Material Pinyó Brammer C0364445 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Torn i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb el torn, es mecanitzarà l’interior del brut de 
material. Seguidament, també amb el torn, es refrentarà el 
brut de material a la distància corresponent i es 
mecanitzarà l’exterior d’aquest. Finalment, s’eliminaran les 
possibles rebaves amb una llima. 

 

Nº Plànol P12 

Nom element EIX FASE INTERMITJA 

Material Acer F-1140 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Torn, femella de roscar i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb el torn, es mecanitzarà l’eix a diàmetre 8 mm 
amb una tolerància h8. Seguidament es farà el xamfrà de 
l’extrem de l’eix, també amb el torn. Manualment, amb la 
femella de roscar, es roscarà l’extrem del cargol. Finalment, 
s’eliminaran les possibles rebaves amb una llima. 
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Nº Plànol P13 

Nom element PINYÓ Z10 CORRÓ D’INÈRCIA 

Material Pinyó Brammer C0364465 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Torn, trepant de peu i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb el torn, es realitzarà el mecanitzat interior del 
brut de material. És important garantir la tolerància definida 
segons plànol. Seguidament, es refrentarà el brut de 
material a la distància corresponent i es mecanitzarà 
l’exterior del brut de material, també amb el torn. A 
continuació, amb el trepant de peu es farà el forat que 
travessa verticalment el pinyó. Finalment, s’eliminaran les 
possibles rebaves amb una llima. 

 

Nº Plànol P14 

Nom element TAP CORRÓ D’INÈRCIA COSTAT PINYÓ 

Material Niló negre PA-6 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Torn, trepant de peu i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb el torn, es realitzarà el mecanitzat interior del 
brut de niló. És important garantir la tolerància definida 
segons plànol. Seguidament, es mecanitzarà l’exterior del 
tap, també amb el torn. A continuació, amb el trepant de 
peu es farà el forat que travessa verticalment el tap. 
Finalment, s’eliminaran les possibles rebaves amb una 
llima. 

 

Nº Plànol P15 

Nom element TAP CORRÓ D’INÈRCIA 

Material Niló negre PA-6 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Torn, trepant de peu i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb el torn, es realitzarà el mecanitzat interior del 
brut de niló. És important garantir la tolerància definida 
segons plànol. Seguidament, es mecanitzarà l’exterior del 
tap, també amb el torn. Finalment, s’eliminaran les 
possibles rebaves amb una llima. 
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Nº Plànol P17 

Nom element SUPORT FIXACIÓ SENSOR 

Material Alumini Al-7075 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Talladora làser de CN, fresa, mascle de roscar i llima. 

Passos a seguir 

Mitjançant la talladora làser es realitzarà tota la geometria 
de la peça. També es faran tots els forats, els quals tots són 
passants. Seguidament, amb la fresa es farà un fresat amb 
una tolerància de N7 a la cara marcada segons plànol. 
Manualment, amb el mascle de roscar, es roscaran els 
quatre forats de subjecció del suport. Finalment, 
s’eliminaran les possibles rebaves amb una llima. 

 

Nº Plànol P18 

Nom element SUPORT FIXACIÓ LÀMINA GALGA 

Material Alumini Al-7075 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Talladora làser de CN, fresa i llima. 

Passos a seguir 

Mitjançant la talladora làser es realitzarà tota la geometria 
de la peça. També es faran tots els forats, els quals tots són 
passants. Seguidament, amb la fresa es farà un fresat amb 
una tolerància de N7 a les dues cares marcades segons 
plànol. Finalment, s’eliminaran les possibles rebaves amb 
una llima. 

 

Nº Plànol P19 

Nom element SUPORT SUBJECCIÓ PRIMER PINYÓ 

Material Alumini Al-7075 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Talladora làser de CN i llima. 

 

Passos a seguir 
Mitjançant la talladora làser es realitzarà tot el contorn de la 
peça. També es faran tots els forats. Finalment, 
s’eliminaran les possibles rebaves amb una llima. 

 

Nº Plànol P20 

Nom element SUPORT SUBJECCIÓ SEGON PINYÓ 

Material Alumini Al-7075 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Talladora làser de CN i llima. 

 

Passos a seguir 
Mitjançant la talladora làser es realitzarà tot el contorn de la 
peça. També es faran tots els forats. Finalment, 
s’eliminaran les possibles rebaves amb una llima. 
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Nº Plànol P22 

Nom element CARGOL DIN-912 M6x50 MECANITZAT 

Material Cargol allen DIN-912 M6x50 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Torn i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb el torn, es refrentarà el cargol a la longitud 
definida segons plànol. Seguidament es mecanitzarà la part 
sense roscar del cargol. A continuació, també amb el torn, 
es farà el xamfrà a l’extrem del cargol. Finalment, 
s’eliminaran les possibles rebaves amb una llima. 

 

Nº Plànol P23 

Nom element CASQUETS TABULATS DIFERENTS LONGITUDS 

Material Tub DIN-2440 3/8” 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Torn i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb el torn, es refrentarà l’extrem del tub, essent 
aquest el zero. Això es fa degut a la precisió longitudinal 
que han de tenir els casquets. Seguidament, es refrentarà 
el tub a la longitud definida. Finalment, s’eliminaran les 
possibles rebaves amb una llima. 

 

Nº Plànol P24 

Nom element CASQUETS TABULATS DIFERENTS LONGITUDS 

Material Cilindre d’acer F-1140 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Torn i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb el torn, es refrentarà l’extrem del cilindre, 
essent aquest el zero. Això es fa degut a la precisió 
longitudinal que han de tenir els casquets. Seguidament, es 
mecanitzarà l’interior del cilindre. A continuació es 
mecanitzarà l’exterior del cilindre a un diàmetre de 12 mm. 
A continuació es refrentarà el tub a la longitud definida per 
cada casquet de diàmetre 12 mm. Un cop han estat tots 
fets, es mecanitzarà l’exterior del cilindre a un diàmetre de 
10 mm. A continuació es refrentarà el tub a la longitud 
definida pel casquet de diàmetre 10 mm. Finalment, amb 
una llima, s’eliminaran de tots els casquets les possibles 
rebaves. 
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Nº Plànol P32 

Nom element PASSAMÀ SOTA BASCULANT 

Material Acer F-1140 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Talladora làser de CN i llima. 

 

Passos a seguir 
Mitjançant la talladora làser es realitzarà tot el contorn de la 
peça. També es farà el forats central. Finalment, 
s’eliminaran les possibles rebaves amb una llima. 

 

Nº Plànol P33 

Nom element TAP DE PLÀSTIC FORADAT 

Material Tap de plàstic per tub de 40x40x2 mm 

Maquinària necessària per 
a la fabricació 

Serra de mà, escarpa de fuster i llima. 

 

Passos a seguir 

Primer, amb una serra de mà, es tallaran els vèrtex 
aixamfranats del tap segons plànol. Seguidament, amb una 
escarpa de fuster, es farà un forat a la part superior del tap. 
Aquest forat ha de ser aproximadament de 25x25 mm i és 
important que estigui centrat. Finalment, amb una llima 
s’acabarà de donar la forma requerida al tap. 

 

 
2.2.2 Acabats 

És imprescindible polir tots els cantells vius per tal que no quedin arestes vives. Cal 

respectar totes les anotacions d’acabat superficial especificades en els plànols. És important 

que les peces que tenen cares polides, aquestes es fabriquin i muntin correctament per tal 

de tenir un resultat final òptim. 

Totes les soldadures han de presentar un bon acabat, per això han de ser realitzades per un 

soldador expert i llimades a posteriori. Per verificar que la soldadura és correcte es realitzarà 

un assaig no destructiu amb líquids penetrants. Si no es detecta cap defecte superficial la 

soldadura es donarà com a bona. 
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2.3 Condicions en el muntatge 

L'aparell es muntarà en el propi taller de l’Escola Politècnica Superior. El muntatge el 

realitzarà i supervisarà el propi projectista. Per realitzar el correcte muntatge del banc de 

corrons cal fer referència als plànols i a l’annex B: Construcció. 

Cal muntar prèviament els rodaments en els seus corresponents suports amb una premsa 

hidràulica, mai amb una massa, abans de muntar aquests en el banc de corrons. S'ha 

d'alinear correcta i escrupolosament els corrons de PVC a fi d'evitar tensions i esforços no 

desitjats en l'eix. 

 

2.4 Condicions per l'usuari 

Abans de la utilització del banc de corrons, és obligatori llegir-se i entendre el Manual 

d'Usuari i Manteniment de l'Annex D del document 1. Memòria. 

El banc de corrons ha estat dissenyat única i exclusivament per l’ús de bicicletes i no per 

cap altre vehicle. No és responsabilitat del projectista en cas de malmetre el banc degut a la 

utilització d’un altre vehicle que no sigui una bicicleta. 

Abans d’utilitzar el banc, és necessari comprovar que no hi ha cap element que pugui 

obstaculitzar el seu funcionament i comprovar que la corretja estigui degudament tensada. 

Es pot fer us de l'aparell tant en espais interiors com exteriors. En cas d’utilitzar-lo en espais 

exteriors, assegurar-se que els elements electrònics estan correctament protegits de l’aigua. 

El manteniment i la reparació del banc de corrons ha de ser realitzat sempre per una 

persona qualificada. 
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3. CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

Aquest projecte ha estat realitzat segons les especificacions definides al document 1. 

Memòria i Annexes. Qualsevol modificació del banc de corrons no és responsabilitat del 

projectista. 

El projectista no es fa responsable de possibles lesions produïdes per l'incompliment del 

plec de condicions o per la mala manipulació del banc de corrons. 

 


