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A. DISSENY 

A.1 Material proposat 

Es vol un quadre de bicicleta de fusta, destinat a realitzar proves llargues en ruta, ja que 

a priori sembla l’opció on s’obtindran més beneficis amb aquest material.  

Aquest material innovador ha d’aportar comoditat, la possibilitat de construcció de 

geometries complexes, i permet obtenir més bona aerodinàmica i estètica i millor posició 

per aprofitar al màxim la força de pedalada. 

En concret, s’utilitzarà fusta laminada de 5 mm de gruix, un material que s’adapta a 

l’objectiu ja que les propietats de la fusta laminada són molt millors que la fusta corrent 

a més de permetre unes unions més fortes.  . Aquest mètode també permet escollir la 

direcció de les fibres de cada capa de totes les peces a fi de diversificar la localització 

dels punts dèbils i obtenir valors de treball òptims.  

Les peces del laminat es col·locaran de forma vertical, la cara ampla donarà als costats 

del quadre, és a dir, des de sobre i sota es veuran les diferents línies de les capes que 

formen un tub, com es pot veure en les  il·lustracions 1 i 2.  

 

Figura 1: Tub amb fusta laminada 
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Figura 2: Disseny quadre amb fusta laminada 

Quatre característiques més per les quals s’ha escollit aquest sistema són que: permet 

complir amb les característiques dimensionals dels quadres normalitzats per a poder-hi 

utilitzar els eixos de les rodes, de la direcció i dels pedals convencionals; permet buidar 

el quadre en determinades zones de l’interior on les tensions ho permetin a fi de reduir 

el pes de l’estructura; en el cas que es produís una fissura al quadre, no es trencaria de 

cop, sinó que es produiria una esquerda que es podria observar abans; aquesta 

estructura és menys rígida que la fusta normal. Finalment, des del punt de vista estètic, 

la fusta laminada permet la combinació de colors en les diferents peces.   

L’elecció de la fusta es realitza segons les necessitats. Es necessita un material fibrós, 

molt resistent i lleuger, alhora que presenti poques  imperfeccions estructurals com 

nusos o aigües molt marcades, ja que això produiria defectes en els quadres.  

Les fustes que compleixen millor aquests requeriments són fustes no massa dures, de 

creixement bastant ràpid en condicions ambientals d’humitat més o menys constants i 

altes durant tot l’any.  

Per això, les fustes escollides per fabricar el quadre són el niangon i el bedoll. S’han 

seleccionat perquè, a part de complir les característiques mencionades anteriorment, 

són fustes semidures i força lleugeres.  
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S’han escollit aquestes dues fustes amb un objectiu merament estètic ja que tenen 

colors diferents. A part d’això les dues fustes tenen propietats pràcticament iguals, fent 

que el tractament mecànic de les dues sigui el mateix. Es tracta de dues fustes 

provinents d’arbres molt semblants però de diferents llocs geogràfics. Les dades 

recollides són del llibre Handbook of Material Science, Volum IV: Wood. Cal tenir en 

compte que la fusta, quan es sotmet a accions dinàmiques, és a dir, a fatiga, pateix 

fractura amb càrregues cícliques superiors al 75 % de la seva resistència estàtica 

aproximadament. 

A.1.1 Niangon 

El niangon és una fusta procedent del centre i oest d’Àfrica (figura 3), amb nom científic 

Heritiera utilis o Tarrietia densiflora (són sinònims). Té un color entre marró vermellós i 

marró rosat, com es pot veure a la següent imatge (figura 4). Es caracteritza per tenir 

les fibres rectes i lleugerament entrellaçades. El gra és mitjà i la velocitat d’assecatge 

és ràpida. La mecanització, l’encolat i els acabats no presenten cap problema. No té 

tendència a deformar-se.   

 

Figura 3: Localització del niangon 

 

Figura 4: Niangon 
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Les propietats físiques d’aquesta fusta es resumeixen a continuació:  

La densitat de la fusta un cop assecada al 8% és de 665 Kg/m3. 

Les contraccions en percentatge són per la direcció radial del 4.5%, la direcció 

tangencial del 10% i la volumètrica del 14%.  

La tracció màxima en la direcció de les fibres és de 190 MPa. 

La tracció tangencial i radial màxima és de 26 MPa. 

La compressió axial màxima pren el valor de 80 MPa. 

La compressió tangencial i radial màxima és de 27 MPa. 

El mòdul d’elasticitat és de 16 GPa en direcció longitudinal. 

El mòdul d’elasticitat tangencial i radial és de 7.7 MPa. 

Duresa (Chaláis-Meudon) és de 3.1, per tant és semidura.  

A.1.2 Bedoll 

El bedoll és una fusta procedent de l’hemisferi nord, tant d’Europa, Àsia, Amèrica del 

Nord i com del nord d’Àfrica (figura 6). En el cas del prototip la fusta té  procedència 

Europea. El nom científic és Betula pendula. Té un color blanc groguenc molt suau, com 

a la següent imatge (figura 5). Es caracteritza per tenir les fibres rectes, a vegades una 

mica ondulades. El gra és fi i la velocitat d’assecatge és ràpida. La mecanització, 

l’encolat i els acabats no presenten cap problema. No té tendència a deformar-se.   
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Figura 5: Bedoll 

 

Figura 6: Localització bedoll 

Les propietats físiques d’aquesta fusta, pràcticament igual que les de la fusta anterior, 

són les següents:   

La densitat de la fusta un cop assecada al 8% és de 650 Kg/m3. 

Les contraccions en percentatge són per la direcció radial del 4.5%, la direcció 

tangencial del 10% i la volumètrica del 14%.  

La tracció màxima en la direcció de les fibres és de 192 MPa. 

La tracció màxima tangencial i radial és de 28 MPa. 

La compressió axial màxima pren el valor de 82 MPa. 

La compressió tangencial i radial màxima és de 28 MPa. 

El mòdul d’elasticitat és de 15 GPa en direcció longitudinal. 
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El mòdul d’elasticitat és de 8 GPa en direcció transversal. 

Duresa (Chaláis-Meudon) és de 3.1, per tant també és semidura.  

A.1.3 Propietats de la fusta laminada 

El material de construcció és fusta laminada de 2.5 i 5 mm. Quan es lamina un material, 

encara que sigui en la mateixa direcció que les fibres, les propietats d’aquests varien 

molt.  Existeixen diverses normatives sobre fusta laminada, sobretot en referència a 

bigues i estructures per la construcció, però no per  les dimensions i característiques 

d’aquest projecte. 

S’ha considerat la fusta com un material elàstic anisòtrop, és a dir, la relació entre 

tensions aplicades i deformacions unitàries és diferent per a diferents direccions. 

Tanmateix, com que també tracta d’un material ortotròpic té tres direccions mútuament 

perpendiculars on cada una té associada una constant elàstica pròpia. Aquestes 

direccions on es troben els diferents mòduls de Young són al llarg de les fibres, i 

tangencial i perpendicularment als anells. Com que la principal diferència entre aquestes 

tensions es troba en la direcció de les fibres i les altres dos direccions, s’ha considerat 

que la tensió tangencial als anells de creixement i perpendicular a aquests serà el mateix, 

sempre agafant el cas de tensió més desfavorable.  

S’ha considerat les direccions de la fusta segons les fibres com en la següent imatge 

(figura 7), és a dir, z direcció tangencial, y, longitudinal i la x radial. 

 

Figura 7: Direccions segons la fibra 
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S’ha considerat que tenim un material transversalment isòtrop, es té una direcció 

preferent o longitudinal i les altres seccions perpendiculars són mecànicament 

equivalents.  

Les cinc constants independents que afectaran al disseny seran, de fet, 2 mòduls 

d'elasticitat longitudinal (EL, Et), 1 mòdul de rigidesa (Gt ) i 2 coeficients de Poisson (ʋL, 

ʋLt). 

Les relacions entre les propietats de la fusta en general, prenen el valor en mitjana de 

E=10 GPa en la direcció de les fibres i E=5 GPa en direcció perpendicular. Utilitzar la 

fusta al límit a compressió i a tracció és diferent, tot i que es solen usar en combinació, 

a flexió. Aquestes propietats depenen molt del tipus de fusta. 

La resistència a compressió és bastant variable i sol ser de 5 a 8 vegades més en la 

direcció de les fibres. A tracció la resistència és molt alta en direcció a les fibres, i un 

10% en les direccions perpendiculars. La resistència a tallants és baixa menys en la 

direcció paral·lela a la fibra.   

Quan el material es sotmet a fatiga, el material pateix fractura a partir de càrregues 

cícliques superiors al 75% de la seva resistència estàtica. 

El mòdul de Young o mòdul elàstic és un paràmetre que determina el comportament 

elàstic d’un material segons la direcció on s’aplica una força. Per materials elàstics no 

isotòpics el mòdul de Young mig no és constant, ja que existeixen tres constants 

elàstiques Ex, Ey i Ez. Això és així ja que el mòdul de Young ve donat per l’equació 

següent:  

𝐸 = 𝑙𝑥𝐸𝑥 + 𝑙𝑦𝐸𝑦 + 𝑙𝑧𝐸𝑧 

Equació 1: Relació mòduls de Young 

On lx, ly i lz són els cosinus directors en la direcció que mesurem el mòdul de Young respecte 

les tres direccions ortogonals donades. 

El cas de la fusta, al ser un material transversalment isotròpic, dos d’aquests termes són 

iguals i per tant per poder determinar un problema només es necessiten dues constants 

elàstiques.  

El mòdul d’elasticitat transversal és una constant elàstica que caracteritza els canvis de 

forma que experimenta un material elàstic quan s’apliquen forces tallants.  
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El cas de la fusta és un cas particular, ja que com s’ha dit anteriorment, és un material 

ortotròpic. En aquest tipus de materials els mòduls longitudinals i transversals estan 

desacoblats, cosa que provoca que es puguin identificar clarament mòduls elàstics 

transversals i mòduls longitudinals. Els primers, es poden determinar de la següent 

manera, relacionant-se amb la tensió i la deformació en certs plans:  

𝐺𝑥𝑦 =
𝜎𝑥𝑦

2휀𝑥𝑦
          𝐺𝑥𝑧 =

𝜎𝑥𝑧

2휀𝑥𝑧
          𝐺𝑦𝑧 =

𝜎𝑦𝑧

2휀𝑦𝑧
 

Equació 2: Relacions mòduls d’elasticitat 

Tot i així per a materials utilitzats més comunament aquestes propietats venen 

especificats per el venedor.  

El coeficient de Poisson és una constant elàstica que proporciona la relació entre la 

deformació d’una secció en direcció longitudinal quan aquesta s’estira i s’aprima en la 

direcció transversal a l’allargament.  

Per a materials ortotòpics, el coeficient entre la deformació unitària longitudinal i la 

deformació unitària transversal depèn de la direcció d’estirament. En aquest tipus de 

materials el coeficient de Poisson aparent es pot expressar en funció dels tres 

coeficients de Poisson associats a les tres direccions perpendiculars. Aquests es poden 

relacionar amb els mòduls de Young principals amb les següents fórmules: 

𝜈𝑦𝑥

𝐸𝑦
=

𝜐𝑥𝑦

𝐸𝑥
         

𝜐𝑧𝑥

𝐸𝑧
=

𝜐𝑥𝑧

𝐸𝑥
         

𝜐𝑦𝑧

𝐸𝑦
=

𝜐𝑧𝑦

𝐸𝑧
 

Equació 3: Relacions Poisson i mòduls de Young 

Per a la fusta seleccionada les propietats de cada làmina segons el dibuix anterior són 

les següents (per a veure la obtenció, veure Annex de càlculs, l’apartat Sol·licitacions): 

𝐸L = 15 GPa; Et = 7.7 GPa 

𝐺𝑡 = 14.6 𝐺𝑃𝑎 

ʋL = 0.3 ; ʋLt = 0.25 
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Les propietats de la fusta laminada varien segons la direcció amb la que es col·loquin 

les fibres de cada pis i es poden obtenir diferents estructures segons la situació i l’estat 

de tensions al que es trobin les determinades peces. 

Amb l’estudi realitzat amb el programari ANSYS Workbench, es determina la direcció 

dels esforços principals i, per tant, la millor direcció per a col·locar les fibres segons el 

cas. S’ha realitzat un estudi per a posicionar aquestes fibres per reduir les tensions del 

material en el cas més desfavorable dels que s’ha de sotmetre el quadre per complir 

amb la normativa. 

Segons la disposició del laminat es poden obtenir resultats molt diferents.  

El primer cas es troba quan es tenen tensions pràcticament només en un eix. Llavors la 

solució adoptada és dirigir les fibres segons les direccions d’aquestes forces, en tots els 

pisos de laminat. És a dir, cada capa de fusta tindrà la mateixa direcció, tal i com es 

mostra a continuació (figura 8). Això aporta molta rigidesa i resistència en un eix 

d’aquestes peces. 

 

Figura 8: Laminat 1 

El cas contrari és col·locar les fibres a 90º de les anteriors, així s’obtindran unes 

propietats molt semblants als dos eixos, i la resistència mitjana serà molt elevada, tal i 

com es mostra a continuació. Es sol utilitzar per zones on no es produeixin esforços molt 

grans i on totes les direccions són importants. 
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Figura 9: Laminat 2 

Després dels dos cassos extrems es troben moltes variacions. Una de les principals és 

col·locar la direcció de les fibres en dues direccions diferents de 90º, tal i com es mostra 

a continuació. Es sol fer coincidir aquestes direccions amb les tensions més importants 

del cas d’estudi. 

 

Figura 10: Laminat 3 

Una altre variació seria col·locar les fibres a cada pis una mica desplaçades de l’anterior, 

a uns graus determinats cada pis. Aquestes estructures donen unes propietats molt 

peculiars, i poden representar un gran canvi l’estructura. Es pot aconseguir gairebé un 

comportament isotròpic utilitzant materials ortotròpics. 

Els càlculs amb aquestes equacions es troben a l’apartat B.1.2. 

A.2 Dimensionament 

El disseny de la geometria es farà seguint la normativa de competició proporcionada per 

la UCI (Unió Ciclista Internacional).  

Es realitzarà el dimensionament d’una bicicleta de talla M o 54 per a persones entre 1.70 

i 1.85 metres d’alçada aproximadament. S’utilitzaran dimensions que usen marques 

actuals que es troben entre les més innovadores del mercat, comprovant que compleixin 

les normatives de la UCI prèviament esmentades (Normativa bicicletes de competició). 
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Les principals mides que ofereixen els fabricants, tot i que pot variar segons la marca, 

són les següents: 

 

Figura 11: Dimensions bàsiques quadre 

Existeixen semblances molt evidents entre diferents marques i diferents fabricants. Les 

dimensions varien molt segons la talla, però amb la mateixa talla la majoria de marques 

tenen paràmetres molt semblants.  

A.2.1 Disseny de les mides del quadre de fusta 

El disseny elegit pel prototip es basa en les mides més corrents de la majoria de quadres 

de les grans marques. L’elecció s’ha fet basant-se en el tipus de bicicleta que es 

realitzarà, escollint  la més còmoda i la que permet el dimensionament dels tubs per 

cada costat amb fusta. Cal recordar que el prototip serà construït en talla 54. Les 

principals dimensions són les que es poden observar a la següent taula i la seva 

correspondència segons la figura 12. 
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BBdrop Rear 

center 

Front 

center 

Seat 

tube 

angle 

Head 

tube 

angle 

Stack Top 

tube 

length 

Reach Head 

tube 

length 

53.2 414 555.15 75 76 553 519 376 148 

Taula 1: Dimensions principals del quadre (en mm) 

 

Figura 12: Dimensions principals del quadre 

A partir d’aquí tenim l’estructura principal del nostre quadre. Totes les forces i eixos 

aniran aplicats sobre aquestes dimensions. Aquestes mides són el centre dels eixos 

de tots els tubs, i a partir d’aquí es definiran les peces del laminat.  

A.2.2 Disseny del gruix i amplada del quadre 

La majoria de les dimensions de gruix venen donades pels elements externs al quadre 

de la bici, com per exemple l’amplada de la roda, la llargada de l’eix dels pedals, la 

llargada de la tija de la direcció, el diàmetre extern dels coixinets i la fixació del 

desviador. 
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Cal esmentar que l’amplada del model que s’obtindrà després d’ajuntar totes les peces 

serà múltiple de 5 mm, ja que el laminat utilitzat és d’aquestes dimensions. Si cal una 

dimensió diferent per a una secció concreta es realitzarà un cop s’hagi tret el quadre 

del motlle.  

El gruix de les diferents peces serà de màxim 9 cm (18 làmines) a la zona de l’eix dels 

pedals, 6 cm (12 làmines) a la zona de la direcció, 5 cm (10 làmines) les peces del tub 

inferior, 4 cm (8 làmines) al tub vertical i horitzontal i de 2 cm (8 làmines de 2,5 mm) 

als tirants i beines. Per a més informació veure plànols. 

El quadre tindrà la tija del seient integrada, aconseguint així que el procés de 

fabricació sigui més senzill i l’estructura final sigui més sòlida i rígida. 

El rodó per fer encaixar el suport del seient limita el model a que sigui una barra 

rodona de 3 cm de diàmetre, com es pot veure a la següent imatge:  

 

Figura 13: Mecanitzat rodó seient (3 cm de diàmetre) 

Al quadre se li hauran de realitzar els forats corresponents al tub i coixinets de la 

direcció i els corresponents a l’eix dels pedals. En els dos cassos es prendran 

coixinets normalitzats, que necessiten un forat de 3 cm que travessi totes les làmines i 

un de 4 cm només on es trobin els coixinets, com l’esquema de les següents imatges 

(figura 13). Per evitar que la fusta es desgasti, es col·locaran uns anells d’alumini de 2 

mm de gruix que protegiran la fusta de la rodadura dels coixinets, permetent molta 

més precisió per aquests al llarg de la seva vida útil. 
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Figura 14: Mecanitzats per a coixinets 

La situació de la roda de darrera obliga a que les punteres on s’ajunten els tirants i les 

beines facin com a molt 1 cm de gruix impedint que es pugui realitzar amb fusta i 

s’hagi de fer d’un altre material, en aquest cas d’alumini, que és resistent, durador, 

lleuger i fàcil de mecanitzar. En aquesta peça d’alumini també hi anirà enganxat el 

canvi, en el costat corresponent, i al seu torn aniran units al quadre mitjançant 3 

cargols a la beina i 3 al tirant de cada banda, com es pot veure a la figura 14.  

 

Figura 15: Punteres roda posterior 
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Un cop s’hagi preparat l’assemblatge del quadre amb els elements externs, sense els 

acabats ha de presentar una forma semblant a la següent: 

 

Figura 16: Quadre i components externs 

A.2.3 Laminat 

El gruix de la majoria de làmines serà de 5 mm menys als tirants i les beines on serà de 

2,5 mm, ja que permetrà adaptar-los a la curvatura desitjada.  

S’ha escollit aquests gruix perquè és còmode per a treballar amb les dimensions de 

l’objecte. Permet variar considerablement les propietats de diferents zones i alhora 

s’ajusta a les dimensions requerides per a elements externs. 

A.3 Estructura general 

El disseny de les làmines de fusta s’ha fet en direcció vertical per diversos motius. El 

primer és que és molt més senzill treballar d’un costat a l’altre de la bicicleta, on les 

unions es troben totes en un mateix pla. Una altra raó molt important és que les parts on 

pateix més tensions, tan a cop, com a fatiga es troben en la part de la direcció i de la 

boixa, i  aquest laminat permet orientar les fibres cap on es troben els esforços màxims. 

D’altre banda, aquest sistema permet crear un motlle amb la forma contrària al del 

quadre i començar a posar capes per un costat i acabar per l’altre.  
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El quadre té zones on el laminat és massís i zones on es troba un tub foradat. Això té 

com a objectiu principal reduir el pes del quadre, i s’efectua en les zones on les tensions 

són menors. Els càlculs d’elements finits ens informa de que podrien ser forats de major 

grandària però per seguretat s’han dimensionat amb marge més ampli. 

Els pisos o capes seran com els de la següent imatge (figura 16) (només es representa  

la meitat de la bici ja que és simètrica). A la figura 17 es mostren els pisos units. A més, 

es pot apreciar la situació dels forats dins del quadre.  

 

Figura 17: Capes del quadre 

 

 

Figura 18: Quadre laminat 
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A.4 Làmines i unions 

Un dels principals problemes és la unió de dues peces dins d’una mateixa capa de 

laminat. Al dissenyar les formes de cada peça, s’ha tingut en compte que les zones 

d’unió no es localitzessin a les zones més crítiques del quadre (s’ha pres com a exemple 

l’assaig d’impacte d’una massa d’un quadre del mercat). 

Es tracta d’obtenir una unió sòlida i que no comprometi l’estructura. La solució adoptada 

consisteix en combinar intercaladament els junts. És a dir, mai coincidiran dues unions 

en dos pisos consecutius, tal i com es pot veure en les següent imatges (figures 18 i 19).  

 

Figura 19: Diverses capes de laminat consecutives 

 

 

Figura 20: Diverses capes de laminat vistes de perfil 

Les unions de dos elements dins una mateixa capa es faran en forma de “v”, de tal 

manera que al treballar en el quadre (especialment al col·locar i premsar una nova capa 

amb cola per enganxar) les capes no es moguin i conservin la posició desitjada. A més, 

s’evita material sobrant de les peces sobrin, tot quedant més ben lligades unes i altres 

(figura 20). 
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Figura 21: Unió dins d’una mateixa capa 

Les característiques de la fusta obliguen a tenir només làmines allargades i d’una 

amplada determinada. Per aquest estudi s’ha considerat que els taulons de la fusta 

seleccionada poden ser de bastants metres de llarg però no tenir més de 28 cm d’ample 

i/o gruix.  

En total s’obtenen 7 peces diferents: la beina i el tirant, el tub superior, l’inferior i el del 

seient, i per últim la peça de la direcció i la de l’eix dels pedals. No sempre coincidiran 

totes en una mateixa capa, tot i que sempre hauran de ser d’un d’aquests tipus.  

En la següent imatge es pot observar la situació de les diverses unions que es poden 

trobar dins d’una mateixa capa.  

 

Figura 22: Situacions de les unions 
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Es pot observar que les unions s’han de trobar dins els cercles de color blau, ja que les 

barres estaran constituïdes per làmines senceres de fusta.  

En dos pisos consecutius les unions no es poden trobar al mateix lloc. Hi ha diverses 

opcions per evitar-ho segons on es trobi la peça, tal i com es pot veure en les següents 

imatges. 

 

Figura 23: Unions a la direcció 

 

 

Figura 24: Unions al tub vertical 
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Figura 25: Unions a l’eix dels pedals 

A.5 Laminat dels tirants i beines 

El principal problema és que les làmines de 5 mm, tot i escalfar-les i premsar-les, tenen 

molta més força i és difícil corbar-les amb la forma desitjada. Per resoldre aquest 

problema s’ha optat a realitzar un laminat més prim. A més, al obligar una làmina 

gruixuda de poca longitud a agafar formes tan arrodonides hi ha més possibilitats que 

apareguin defectes provocats per el trencament de fibres i no tingui el límit elàstic desitjat 

i esperat d’aquella zona.  

Així doncs, les zones amb curvatura s’han realitzat amb un laminat de 2.5 mm. Aquest 

fet representa un gran avantatge ja que tan sols escalfant les làmines corresponents, 

com a la següent imatge, amb vapor d’aigua, ja s’obté la corba quasi perfecte. 

 

Figura 26: Làmines de 2.5 mm en vapor 
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A més per unir-les amb les altres peces de la mateixa capa de la bici, caldrà ajuntar-ne 

dues prèviament amb cola, per tal de mantenir la forma correcta com es pot veure a la 

figura 26.  

 

Figura 27: Làmines corbades amb vapor i encolades 

A.6 Disseny: aspectes secundaris 

A.6.1 Barres amb forma de tubs 

Una de les particularitats del laminat és que permet utilitzar peces foradades en les 

làmines del centre. S’ha optat per a realitzar forats en els tubs més gruixuts i sempre a 

partir de la tercera làmina. Com es pot veure en els plànols, es situen en quatre punts i 

tenen diferents dimensions. S’han utilitzat lluny de les unions i on les tensions són molt 

més baixes que a la resta de làmines.  

A.6.2 Controlar les propietats de la fusta 

Cal tenir present que el material utilitzat en la realització d’aquest quadre és d’origen 

natural i no es comporta com un metall. Les propietats de la fusta no varien amb la 

temperatura com els metalls i això s’ha de tenir en compte, ja que es combinen alhora 

fusta i metalls (alumini) per a la fabricació.  

Totes les parts unides a la fusta mitjançant cargols s’han d’anar prement cada cert temps 

ja que pot ser que la fusta s’assequi. A més, s’ha de vigilar de no exposar el quadre a 

ple sol durant moltes hores, ja que podria provocar un canvi de color i fer malbé la capa 

superficial d’acabat.  
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D’altre banda no es pot sotmetre el quadre a molta humitat, ja que podria augmentar de 

volum i provocar que s’obrissin algunes fibres.  

A.6.3 Col·locació de les fibres  

Tot i que en la majoria de tubs del quadre dissenyat les fibres s’han col·locat a 0º, és 

important que dues capes consecutives no provinguin de la mateixa làmina de fusta, o 

si més no, de la mateixa superfície. Aquest fet podria provocar que si una làmina pateix 

un petit defecte es repeteixi en les capes superiors. A l’hora de la fabricació és 

convenient  que si s’obtenen dues làmines consecutives del mateix bloc de fusta, com 

a mínim girar-les perquè no coincideixin les aigües.  

A.6.4 Distribució de colors 

Aquest aspecte és simplement estètic, però poder realitzar una bicicleta amb franges de 

diferents colors necessàriament s’ha d’utilitzar el laminat. A més de tots els avantatges 

descrits anteriorment, ens permet realitzar un mateix quadre amb diverses fustes, 

podent variar diverses propietats físiques i mecàniques a més de canviar l’aspecte 

estètic.  

En aquest cas, com ja s’ha explicat abans, s’ha optat per combinar dues fustes: el 

niangon i el bedoll. Malgrat tenir propietats que es poden considerar iguals a l’hora de 

realitzar els càlculs, són de colors ben diferenciats, essent el niangon d’un color 

vermellós, més fosc i el bedoll és més blanquinós amb un toc groguenc. Per a la 

distribució d’aquests colors s’ha escollit col·locar el bedoll a les quatre làmines centrals 

de tota la bicicleta a excepte a la part posterior, que es realitzarà tota amb niangon, com 

es pot comprovar a la següent imatge:  

 

Figura 28: Distribució de colors 
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B. CÀLCULS 

Amb tota la informació i normativa detallada anteriorment, s’ha realitzat un disseny de 

quadre de carretera. Posteriorment s’avaluen les tensions que patirà aquest segons els 

assajos que estableix la normativa com a obligatoris amb el programa de càlcul 

d’element finits ANSYS Workbench 14.5. Un cop trobades les dimensions que suporten 

les proves a que s’ha de sotmetre, reduirem el pes del quadre a les zones on no ha de 

suportar tants esforços fins a arribar a la solució final.  

Aquest sistema permet determinar quina és la direcció de les fibres més adequada de 

cada peça del quadre per optimitzar tan el pes com la resistència i rigidesa amb l’assaig 

més desfavorable.  

Per aconseguir això s’han definit totes les peces per separat, ja que així es podrà definir 

una orientació de fibres diferent per a cadascuna d’elles. El mateix s’ha aplicat ales 

peces amb curvatura, ja que les fibres segueixen aquesta. Aquest fet fa canviar molt les 

tensions que pot suportar cada secció de la bicicleta així com també les seves propietats.  

B.1 Sol·licitacions 

B.1.1 Assaig estudiat 

Segons la Tesis Master MMS de Setembre de 2013 del Sr. Recio, I., l’assaig que 

presenta uns esforços més alts i fa patir més el material i alhora és obligatori per a tots 

els tipus de quadre és l’assaig amb impacte d’una massa.  

El cas estudiat es tracta d’un test d’impacte de caiguda de massa (Frame and front fork 

assembly - impact test (falling mass)), corresponent a la normativa europea de quadres 

de bicicleta. Aquest assaig és l’únic test d’impacte obligatori per a tots els tipus de quadre 

i també és el que presenta uns esforços més alts. Per tant la orientació de les fibres 

s’optimitzarà per aquest cas. 

L’assaig consisteix en col·locar una rodeta a la forquilla davantera que tingui una massa 

inferior a 1 Kg i dimensions conformes a les indicades a la següent imatge (figura 28) o 

una tija d’acer de les mateixes característiques. Es col·loca el conjunt en posició vertical 

en un sistema rígid. Es col·loca un percutor que tingui una massa de 22.5 Kg sobre la 
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rodeta. S’aixeca aquesta massa a una altura de 180 mm per sobre la rodeta i 

posteriorment es deixa anar, tal i com es pot observar a la següent imatge.    

 

Figura 29: Assaig d’impacte 

Un cop passat l’assaig s’ha de comprovar que no hi hagi fractures ni esquerdes visibles. 

La deformació mesurada entre els eixos de les rodes abans i després de l’assaig no pot 

superar els 30 mm, si s’ha utilitzat una forquilla de bicicletes, o de 15 mm si s’ha utilitzat 

una forquilla d’acer sòlid.  

B.1.2 Càlcul de les propietats del material utilitzat 

Com s’ha exposat a l’apartat A.1.3 el comportament d’un material ortòtrop està 

caracteritzat per nou constants diferents, tres mòduls d’elasticitat longitudinal (Ex, Ey, Ez), 

tres mòduls de rigidesa (Gxy, Gyz, Gzx) i tres coeficients de Poisson (νxy, νyz, νzx). A 

continuació es troba la matriu on ens relacionen els mòduls de Young amb els 

coeficients de Poisson.  
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Equació 4: Relacions deformació-tensions 

També existeixen les relacions següents:  

𝑉𝑦𝑥

𝐸𝑦
=

𝑉𝑥𝑦

𝐸𝑥
;
𝑉𝑧𝑥

𝐸𝑧
=

𝑉𝑥𝑧

𝐸𝑥
;
𝑉𝑦𝑧

𝐸𝑦
=

𝑉𝑧𝑦

𝐸𝑧
 

Equació 5: Relacions coeficient de Poisson-Mòdul de Young 

Es pot observar que els components que governen l’allargament i les que governen la 

distorsió estan desacoblats, per tant, és possible produir allargament a un punt sense 

provocar distorsions i viceversa.  

Es considera les direccions de la fusta com en la següent imatge, és a dir z direcció 

tangencial, x, longitudinal i la y radial. 

 

Figura 30: Direccions de la fusta 

Com que es consideren les propietats en la direcció y i la direcció z iguals, ja que la 

diferència és pràcticament nul·la  i a afectes pràctics despreciable, s’obté l’expressió 

següent: 
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𝐸𝑥 = 𝐸𝑧;  𝑉𝑧𝑦 = 𝑉𝑥𝑧;   Gxy = Gyz 

Equació 6: Relacions igualtat cas particular 

La matriu simplificada que s’obté amb les variables Ey (direcció longitudinal), E2 (altres 

direccions), Gzx (pla zx), G2 (altres direccions). 

Per la fusta, com que aquest cas s’ha suposat un material transversalment isòtrop en 

què hi ha una direcció preferent o longitudinal, totes les seccions perpendiculars a la 

mateixa són mecànicament equivalents. Així, en qualsevol secció transversal a la 

direcció diferent hi haurà isotropia i el nombre de constants elàstiques independents 

necessàries per caracteritzar aquest material serà de 5 i no de 9, com en el cas d'un 

material ortotròpic general. Les cinc constants independents seran: 2 mòduls d'elasticitat 

longitudinal (NL, Et), 1 mòdul de rigidesa (Gt ) i 2 coeficients de Poisson (νL, νLt). Aquestes 

constants es relacionen amb les altres constants generals d'un material ortotròpic 

mitjançant aquestes relacions següents, per les quals es poden trobar totes les 

propietats del material: 

𝐸𝐿 = 𝐸𝑦 = 15 GPa; Et = E𝑥 = Ez = 7.7 GPa 

𝐺𝑡 = 𝐺𝑧𝑦 = 𝐺𝑥𝑦 = 14.6 𝐺𝑃𝑎 

ʋt = ʋyz = 0.3 ; ʋtl = ʋxz = ʋxy = 0.25 

𝐺𝑥𝑧 =
𝐸𝑡

2 · (1 + ʋt)
=

7.7

2 · (1 + 0.3)
= 2.96 𝐺𝑃𝑎 

Equació 7: Relacions materials transversalment isotròpics 

On en el present cas en particular: 

Els mòduls de Young prenen el valor de El=15 GPa i Et=7.7 GPa. 

La constant que es proporciona és el mòdul elàstic transversal en la direcció longitudinal, 

Gt=14.6 GPa. 

En el cas del material escollit, els coeficients de Poisson donats per el distribuïdor són 

de ʋt=0.3 i ʋtl=0.25. 
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B.1.3 Angles aplicables a cada làmina 

La major part del quadre treballa només a tracció compressió, per això en la majoria de 

tubs les fibres es col·locaran paral·leles o amb poc angle a l’eix del tub en que es trobin. 

Això és un avantatge ja que la fusta obliga a posar les peces llargues en la direcció de 

la fibra.  

D’altra banda, a les peces on s’uneixen diverses peces de laminat, com és el cas de la 

peça de l’eix dels pedals i la de la direcció, les direccions de les tensions que suporten 

ja no són tan clares. A més, les seves dimensions permeten posicionar les fibres en 

qualsevol direcció.  

Els taulons de fusta tenen unes dimensions determinades que no es poden canviar. 

Com a màxim es troben taulons de 280 mm d’ample amb diferents gruixos que poden 

ser des de 50 a 250 mm i llargades que poden arribar als 5 m en la direcció de les fibres. 

Es poden trobar peces més amples però per seguretat s’ha reduït aquesta dimensió fins 

als taulons més comuns. Aquest fet determina els angles de les fibres màxims que es 

poden extreure.  

Per tant, alhora de poder treure làmines rectangulars d’aquí s’han de tenir en compte 

dues variables: l’amplada de làmina que es vol i la llargada que es necessita, segons el 

disseny. Les dades que es coneixen són:  

 

Figura 31: Càlcul angle màxim de les fibres 
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I es vol obtenir l’angle alpha: 

 

Figura 32: Angle de les fibres disponible 

 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
280 − 𝑥

𝐿
 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑥

𝐴
 

Equació 8: Relacions angle de la fibra 

On L i A són coneguts, ja que són la llargada i amplada de la làmina que es vol trobar 

respectivament i hi ha dues  equacions i dues incògnites. Per tant, es pot trobar alpha 

per cada cas. 

280 = 𝐴 · 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝐿 · 𝑠𝑖𝑛𝛼 

Equació 9: Angle en funció de l’amplada i llargada de la làmina 

Aquest fet limita l’angle amb el qual  es poden posicionar les fibres de les diferents peces. 

Cal tenir en compte que la llargada de cada tipus de peça és més gran que les 

dimensions originals, ja que amb aquest tros sobrant s’han de realitzar els encaixos de 

les unions. 
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Les peces del tub vertical fan com a molt 700 mm de llarg i 40 mm d’ample i, com totes, 

5 mm de gruix. En conseqüència, l’angle màxim amb que es poden col·locar les fibres 

és de: 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
280 − 𝑥

700
 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑥

40
 

Equació 10: Angle màxim tub vertical 

Per tant, l’angle de les fibres pot ser com a màxim de ±20.27º. 

Les peces del tub horitzontal mesuren com a màxim 530 mm de llarg i 120 mm d’ample 

(a causa de la curvatura) i 5 mm de gruix de manera que l’angle màxim amb que es pot 

col·locar les fibres és de: 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
280 − 𝑥

530
 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑥

120
 

Equació 11: Angle màxim tub horitzontal 

L’angle de les fibres pot ser com a màxim de ±18.26º. 

Les peces del tub inferior fan com a molt 500 mm de llarg i 60 mm d’ample i 5 mm de 

gruix. Per tant l’angle màxim amb que es poden col·locar les fibres és de: 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
280 − 𝑥

500
 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑥

60
 

Equació 12: Angle màxim tub inferior 

L’angle de les fibres pot ser com a màxim de ±26.94º. 
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Les peces dels tirants fan com a molt 510 mm de llarg i 30 mm d’ample i 5 mm de gruix. 

Per tant l’angle màxim amb que es poden col·locar les fibres és de: 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
280 − 𝑥

510
 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑥

30
 

Equació 13: Angle màxim tirants 

L’angle de les fibres pot ser com a màxim de ±29.87º. 

Les peces de les beines fan com a molt 410 mm de llarg i 60 mm d’ample i com totes 5 

mm de gruix. Per tant l’angle màxim amb que trobem les fibres és de: 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
280 − 𝑥

410
 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑥

60
 

Equació 14: Angle màxim beines 

Per tant l’angle de les fibres pot ser com a màxim de ±34.19º. 

Les peces de la direcció i de l’eix dels pedals es poden obtenir amb quadrats de 250 

mm de costat i 5 mm de gruix, per tant qualsevol direcció de les fibres es possible. Això 

és interesant ja que són els llocs on la direcció de les forces és més incert i permet 

buscar diferents configuracions. 

B.2 Modelització 

B.2.1 Assemblatge 

L’assaig que ha de superar el quadre de bicicleta es simularà amb el programa ANSYS 

Workbench 14.5, basat en els elements finits. Amb ell s’assajarà el model del quadre 

que s’ha dimensionat per comprovar si superaria la normativa.  
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Per a realitzar l’estudi del quadre, després d’haver obtingut el disseny de tot el quadre i 

saber com han de ser totes les seccions, s’estudia com es comportarà davant els 

assajos a que s’ha de sotmetre. Per a realitzar això es crea un assemblatge de sòlids 

amb el Solidworks, on hi constaran tots els elements que tindrà el quadre, és a dir totes 

les làmines de 5 mm, les plaques posteriors d’alumini per a la roda i una forquilla.  

S’han agafat les dimensions abans dels acabats, ja que les modelitzacions poden donar 

informació sobre les zones on es pot treballar més el material, realitzar xamfrans i 

arrodoniment i les zones crítiques que gairebé no es tocaran ja que comprometen el 

límit de tensions que pot suportar l’estructura.  

 

Figura 33: Modelització del quadre 

Cal tenir en compte que en el disseny del Solidworks, no només s’hi trobaran les 

divisions de cada làmina per separat, sinó que també s’hauran de dividir les corbes de 

darrera on les fibres segueixen la curvatura i per tant  és necessari definir-les per separat 

amb un sistema de coordenades cilíndriques que segueixi la direcció del material, com 

es pot observar a la figura 34.  
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Figura 34: Elements corbats definits 

Per poder realitzar aquest procés de modelització es necessita una forquilla de rigidesa 

més gran que la de la resta de material utilitzat, i és per això que  s’ha escollit l’acer. 

També s’ha fet l’assemblatge de les peces d’alumini on anirà col·locada la roda posterior. 

S’ha suposat que es troben enganxades a la fusta per a simplificar l’estudi, ja que el que 

ara interessa és veure el comportament del quadre i de les fibres de cada làmina. 

B.2.2 Definir el material 

El primer pas és definir el material, en aquest cas la fusta. Es definirà com a material 

ortotròpic on es suposarà sempre per comoditat la direcció y com la direcció de les fibres 

i se li hauran d’introduir tots els valors del mòdul elàstic, el coeficient de Poisson i el 

tallant. L’alumini per les peces de darrera, en aquest cas s’utilitzà l’alumini que dóna el 

programa per defecte i l’acer per a la forquilla també.  

Ara ja es pot definir completament la fusta dins el programa, tal i com es pot veure en la 

següent taula. 
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Taula 2: Propietats de la fusta 

B.2.3 Sistemes de coordenades 

Un cop definit el material, cal importar la geometria. S’obtenen tots els sòlids units i amb 

un sistema de coordenades globals. A tots els sòlids s’ha d’indicar el material de què 

estan formats. 

Ara cal definir tots els sistemes de coordenades que s’utilitzaran; s’han de definir tots 

segons la direcció de les fibres que es vol a cada peça. En el cas de les peces corbes 

s’ha de definir amb coordenades cilíndriques des del centre del radi, com es pot veure 

a la següent imatge. 

 

Figura 35: Coordenades cilíndriques 

Per simplificar el càlcul s’ha suposat que les fibres de les peces corbades segueixen la 

direcció y de les coordenades polars, sense inclinació.  
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Un cop definides les coordenades cilíndriques, es defineixen les coordenades normals 

amb les direccions que poden prendre les fibres.  

Primer de tot les peces on les fibres poden trobar-se en totes les direccions, en aquest 

cas es pot escollir entre col·locar-les a 0º, 45º, 90º i 135º respecte l’eix de coordenades 

globals que es troba sobre la línia dels eixos de les rodes. Cal recordar que aquestes 

fibres són orientacions arbitràries, que omplen totes les possibilitats de direccions i que 

posteriorment després de l’estudi es poden modificar per ajustar bé el model. 

Per tant per les peces de l’eix dels pedals i la de la direcció s’utilitzaran aquestes 4 

coordenades.   

 

Figura 36: Coordenades direcció i pedals 

Ara es defineixen els trossos rectes de les peces de darrera, els tirants i les beines. Com 

que s’ha suposat que a les corbes les fibres no es troben amb inclinació, els trossos 

rectes hauran de seguir el mateix sentit, com es mostra a la figura 37.  

 

Figura 37: Coordenades beines i tirants 
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Ara es defineixen possibles direccions dels “tubs” que queden per definir, segons el 

càlcul anterior.  

El tub vertical pot fer +-20º per tant es defineix una direcció a 0º, una a 20º i l’altre a -20º 

respecte el pla del tub, tal i com s’observa a la següent imatge.  

 

Figura 38: Coordenades tub vertical 

El tub horitzontal pot agafar un rang d’angles de la fibra de 18º a -18º com a la següent 

imatge.  

 

Figura 39: Coordenades tub horitzontal 

Per últim, el tub inferior pot prendre angles de 26º respecte el centre del tub com a la 

següent imatge. 



Quadre amb fusta laminada                                                                                Annexes 

38 
 

 

Figura 40: Coordenades tub inferior 

Un cop definits els 25 sistemes de coordenades ja es poden assignar a cada un dels 

sòlids.  

Per obtenir una primera valoració de la millor direcció de les fibres, es realitza un estudi 

amb un material isotròpic qualsevol, per exemple l’acer. Amb aquest es veuen les 

direccions dels esforços principals, així es pot dirigir en un principi la direcció de les 

nostres fibres. Les línies de la següent imatge ens indiquen cap on es dirigeixen aquests 

esforços.  

En realitzar els assajos s’exclouen de l’estudi la forquilla d’acer ja que pot distorsionar 

el rang dels resultats i perdre resolució.  

 

Figura 41: Direccions dels esforços principals  
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Es pot observar que en aquest estudi, les tensions principals es troben amb la direcció 

paral·lela als tubs, i a les peces on es troben els pedals i la direcció, es troben en 

direccions diverses. 

Després de veure quina direcció agafen les tensions principals, es col·loquen les fibres 

de tots els tubs a 0º per tenir una valoració inicial i en el cas dels sòlids de l’eix dels 

pedals i de la direcció es decideix optar per col·locar una peça en cada direcció, a 0º, 

45º, 90º i 135º respectivament. Per tant, si es comença amb 0º, com que hi ha 16 peces 

als sòlids dels pedals es donaran 4 voltes. Al de la direcció hi ha 12 peces, que 

signifiquen 3 voltes completes utilitzant tots els angles. Un exemple és el de la següent 

imatge en la que es pot veure la direcció de les fibres d’un tram corb.  

 

Figura 42: Assignació de coordenades 

B.2.4 Simulació de l’assaig 

Un cop definides totes les làmines, ja es pot iniciar el primer assaig. Per això s’utilitza 

un mallat bastant fi, ja que sinó es pot obviar algun punt de concentració de tensions. 

Es realitza el mallat amb la funció d’automallat que té el programa, escollint la opció de 

mallat més fi, com es pot veure a la següent imatge.  
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Figura 43: Model mallat 

Es continua preparant el quadre per l’assaig esmentat anteriorment. Per això es 

col·loquen dues fixacions a la part posterior, on es situaria l’eix de la roda de darrera. 

Això es realitza permeten el gir. Per aconseguir-ho s’utilitzen suports cilíndrics on es fixa 

el desplaçament radial i axial i es deixa lliure la component tangencial. 

També cal un suport per a la forquilla davantera on permetrem el desplaçament en la 

direcció longitudinal del quadre i no en la direcció vertical i lateral com a la següent 

imatge.  
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Figura 44: Condicions de contorn 

Ara es necessita trobar la constant elàstica del quadre, ja que no coneixem la força 

exacta que s’ha d’aplicar perquè es tracta d’un impacte. Per aconseguir-ho s’aplica una 

força de 10 N i s’observa el desplaçament entre els eixos de les rodes. En aquest cas 

es vol que l’estudi doni els resultats de la forquilla, ja que es necessita el seu 

desplaçament en x segons la forma en que es troba col·locat el quadre. 

Tot seguit s’aplica una força de 10 N a la punta de la forquilla, tal i com es mostra a la 

imatge, en sentit x negatiu.  

 

Figura 45: Força aplicada 

Per trobar la constant elàstica del quadre es soluciona el problema i es troben els 

desplaçaments de l’eix x, com a la següent imatge, ja que són els que interessen per 

trobar la k. 
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Figura 46: Desplaçaments amb 10 N 

El desplaçament màxim és de 4.99·10-6m. Coneixent la força i el desplaçament es pot 

trobar la constant elàstica del quadre. 

𝐹 = 𝑘 · 𝑥 → 𝑘 =
10

4.99 · 10−6
= 2.004 · 106𝑁/𝑚 

Equació 15 

Per tant se sap que l’energia és de: 

𝐸 = 𝑚 · 𝑔 · (ℎ + 𝛿) = 22.5 · 9.81 · (0.18 + δ)   

𝐸 =
1

2
· 𝑘 · 𝛿2 = 0.5 · 2.004 · 106 · 𝛿2  

Equació 16 

Si s’igualen les expressions anteriors es pot determinar la deformació que patirà: 

39.7305 + 220.725 · 𝛿 = 1.002 · 106 · 𝛿2 → 𝛿 = 6.408 · 10−3𝑚 

Per tant la força que s’ha d’aplicar és: 

𝐹 = 𝑘 · 𝛿 = 2.004 · 106 · 6.408 · 10−3 = 12841.63𝑁 

Equació 17: Força a aplicar a l’assaig 
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La força obtinguda si es modifiquen les propietats del laminat canviaria poc, per tant per 

simplificar càlculs se suposa que prenen el mateix valor en tots els cassos aquesta força, 

així es podrà estudiar el comportament del laminat.  

Es comprova que amb aquesta força aplicada la deformació aconseguida és de 

0.0064071 m i consegüentment el càlcul és correcte. 

 

Figura 47: Desplaçaments entre eixos 

La normativa indica que la deformació màxima entre eixos amb una forquilla d’acer és 

de 15 mm i el resultat sense optimitzar les fibres dóna 6.41 mm. Per tant, aquí no es 

troba cap inconvenient.  

Els resultats de les tensions s’observen sense la forquilla ja que distorsionen els valors 

obtinguts. 

Els primers resultats generals es poden observar a les següents figures.  
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Figura 48: Deformació elàstica principal màxima 

 

 

Figura 49: Deformació total 
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Figura 50: Direcció dels esforços principals 

B.3 Resultats 

Un cop obtinguts els primers anàlisis, cal fer una primera valoració de les tensions a que 

està sotmesa cada peça en direcció de les fibres (longitudinal) i en la direcció 

perpendicular a aquestes. S’ha d’estudiar peça per peça, ja que les tensions són 

diferents en cada una d’elles i a més, els sistemes de coordenades també ho són.  

Amb això s’obté una primera estimació d’on patirà més la fusta, si trencarà o no i els 

llocs més perillosos. Per a tot l’estudi s’ha utilitzat un factor de seguretat de 1.4. 

S’enumeren tots els elements de què està compost el nostre quadre, en total 14 tipus 

de peces. Les peces agafen el nom d’una lletra segons el tipus del que es tracti, i un 

nombre, segons la posició de capa que ocupi, tal i com es pot veure a la següent figura.  
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Figura 51: Numeració de peces 

Les tensions obtingudes es poden observar en la següent taula. Cal recordar que l’angle 

de totes les peces llargues en aquest cas són de 0º.  A part d’això, com que l’assaig és 

simètric, només es donen les tensions d’una banda del quadre de bici. S’han marcat en 

vermell les peces que no superarien l’assaig ja que sobrepassen el límit establert amb 

el seu factor de seguretat corresponent segons la direcció on es troba.  

A les següents taules es poden veure resumits els resultats més rellevants obtinguts a 

partir de les proves realitzades amb el programa ANSYS: 
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  Tensions màximes en Mpa  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça A min Max min Max  

A1 -2,37 1,63 -1 0,73 26,6 

A2 -20,71 8,75 -17,59 4,21 1,51 

A3 -8,11 11,16 -15,12 3,87 1,76 

A4 -22,41 11,97 -11,5 9 2,31 

A5 -16,77 17,53 -8,84 9,8 2,57 

A6 -13,89 18,94 -10,59 10,49 2,4 

A7 -16,49 19,12 -10,33 5,29 2,58 

A8 -18,99 8,44 -10,23 10,06 2,5 

A9 -19,17 5,35 -9,82 12,64 1,99 

Taula 3: Tensions peça A 

  Tensions màximes en Mpa  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça B min Max min Max  

B1 -55,84 46,88 -8,31 5,97 1,43 

B2 -48,3 39,77 -8,12 3,27 1,65 

B3 -53,49 43,35 -8,43 5,7 1,49 

B4 -41,39 35,98 -6,72 6,02 1,93 

B5 -54,33 42,65 -8,27 6,07 1,47 

Taula 4: Tensions peça B 

  Tensions màximes en Mpa  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça C min Max min Max  

C1 -31,4 13,43 -22,79 19,05 1,17 

C2 -40,58 36,13 -31,03 15,67 0,86 

C3 -62,01 42,38 -34,83 10,2 0,76 

C4 -60,93 35,69 -28,63 26,48 0,93 

C5 -79,17 38,4 -46,2 37,66 0,57 

C6 -56,42 42,59 -42,4 43,41 0,58 

Taula 5: Tensions peça C 

  Tensions màximes en Mpa  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de 
seguretat 

Peça D min Max min Max  

D1 -36,4 26,11 -5,88 2,85 2,19 

D2 -28,86 25,38 -4,21 1,3 2,77 

D3 -31,73 25,4 -5,91 2,02 2,51 

D4 -28,03 25,4 -4,55 1,6 2,85 

Taula 6: Tensions peça D 
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 Tensions màximes en Mpa  

 Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça E min Max min Max  

E1 -20,81 27,88 -21,63 15,17 1,23 

E2 -18,55 26,81 -21,72 14,98 1,22 

E3 -18,12 27,05 -20,87 15,22 1,27 

E4 -17,91 27,06 -21,61 14,76 1,23 

Taula 7: Tensions peça E 

  Tensions màximes (Mpa)  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de 
seguretat 

Peça F min Max min Max  

F1 -38,38 0,4 -5,4 2,42 2,08 

F2 -24,23 8,84 -3,33 1,9 3,29 

F3 -17,74 18,86 -3 1,86 4,5 

F4 -13,21 30,37 -1,94 4,31 5,85 

F5 -7,21 24,76 -4,9 2,65 5,43 

Taula 8: Tensions peça F 

  Tensions màximes (Mpa)  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de 
seguretat 

Peça G min Max min Max  

G1 -43,09 7,32 -6,98 6,52 1,85 

G2 -28 9,29 -0,7 2,58 2,85 

G3 -15,06 18 -0,8 1,42 5,3 

G4 -12,84 26,83 -1,36 1,94 6,21 
 

 

 

  Tensions màximes (Mpa)  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de 
seguretat 

Peça H min Max min Max  

H1 -10,84 36,87 -0,96 2,53 5,13 

H2 -12,78 21,91 -0,49 1,22 6,24 

H3 -29,48 6,69 -1,5 0,23 2,71 

H4 -48,07 3,16 -3,03 0,51 1,66 
  

     

  Tensions màximes (Mpa)  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de 
seguretat 

Peça I min Max min Max  

I1 -1,57 37,4 -1,05 2,64 5,05 

I2 -13,17 20,81 -0,88 1,11 6,06 

I3 -29,23 5,21 -3,06 0,66 2,73 

I4 -50,35 2,02 -5,98 1,78 1,58 

Taula 9: Tensions beina 
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  Tensions màximes (Mpa)  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça J min Max min Max  

J1 -8,44 1,08 -2,44 1,77 9,46 

J2 -9,48 -0,69 -10,81 0,81 2,46 

J3 -10,65 0,33 -11,21 0,64 2,37 

J4 -10,43 0,59 -11,63 0,7 2,29 

J5 -11,09 1,44 -12,24 0,38 2,17 
  

  Tensions màximes (Mpa)  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça K min Max min Max  

K1 -15,73 -3,68 -0,23 1,04 5,07 

K2 -14,86 1,4 -0,89 0,88 5,37 

K3 -6,83 0,87 -0,67 0,43 11,68 

K4 -3,95 3,41 -1,06 0,5 20,2 

K5 -3,37 8,02 -2,28 1,5 11,67 
  

  Tensions màximes (Mpa)  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça L min Max min Max  

L1 -23,35 13,74 -1,13 0,69 3,42 

L2 -15,89 7,05 -0,88 0,34 5,02 

L3 -15,59 5,4 -0,59 1,22 5,12 

L4 -22,79 19,17 -1,27 4,23 3,5 
  

  Tensions màximes (Mpa)  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça M min Max min Max  

M1 -5,37 22,3 -0,61 0,1 8,48 

M2 -13,38 12,93 -0,29 0,25 5,96 

M3 -21,95 4,39 -0,11 0,59 3,64 

M4 -32,05 -3,52 -0,12 0,71 2,49 
  

  Tensions màximes (Mpa)  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça N min Max min Max  

N1 -7,74 2,12 -0,81 1,72 10,31 

N2 -13,37 12,65 -0,78 0,7 5,97 

N3 -21,4 6,38 -1,99 0,72 3,73 

N4 -30,3 3,69 -8,87 3,48 2,63 

Taula 10: Tensions tirants 
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Els elements on s’observa una tensió superior són els corresponents a les peces de la 

direcció, ja que aquest assaig castiga molt aquestes parts. S’observa que a les zones 

on s’han col·locat fibres en totes direccions, les tensions obtingudes són bastant 

uniformes. Aquest assaig produeix tensions sobretot de compressió. Interessa que sigui 

així, ja que és el cas on l’estructura estudiada és més dèbil. Amb els resultats obtinguts 

es poden treure diverses conclusions, que s’exposaran més endavant.  

Cal recordar que les tensions admissibles màximes són a tracció en la direcció de les 

fibres,135 MPa; a tracció tangencialment, de 18 MPa, la compressió axial màxima pren 

el valor de 57 MPa i la tangencial màxima és de 19 MPa. Aquests valors màxims 

admesos s’han calculat a partir del límit elàstic teòric del material aplicant un factor de 

seguretat de 1.4. 

Es pot observar com les peces de la direcció són les que pateixen més. És evident, ja 

que aquest assaig produeix més tensió en aquesta zona.  

Un exemple de les tensions en direcció a les fibres i perpendicular a elles és el següent 

element (figures 51 i 52).  

 

Figura 52: Tensions direcció y 
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Figura 53: Tensions direcció x 

El primer cas que es troba on el quadre no supera l’assaig, és a la peça E, al tub vertical 

en la direcció tangencial. Es interessant que aparegui aquest tub aquí quan la zona més 

desfavorable és la direcció. Això és pel fet de que el rodó on apareixen les tensions 

màximes i mínimes en direcció tangencial a les fibres la direcció d’aquestes continua 

com a tot el tub vertical, tal i com es pot veure a la següent imatge, on es mostra la peça 

més desfavorable del tub vertical. 

 

Figura 54: Tensions tub vertical 
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Aquest problema es pot solucionar bàsicament de tres maneres: 

La primera és una solució de disseny. Es podrien realitzar els arrodoniments més 

grossos i s’evitarien concentracions de tensions. 

La segona solució és tallar la peça a prop del tub, per aconseguir que les fibres a la zona 

on hi ha el mínim i màxim segueixin les del tub horitzontal i no del vertical. 

La tercera opció és intentar combinar la direcció del laminat per evitar aquests valors de 

tensions.  

S’opta pel tercer mètode. Per obtenir una primera estimació es col·loquen les fibres de 

les peces de la làmina 2 i 7 amb un angle de -20º, calculat anteriorment. S’escull aquesta 

direcció ja que permetrà que les fibres es trobin en les direccions desfavorables. 

Podem observar com han canviat les tensions als elements E. La resta de cossos que 

formen el quadre, han patit una variació de tensions molt petita i és considerada constant. 

Un cop provades diverses combinacions s’ha vist que n’hi ha una que compleix els límits 

elàstics proposats. Consisteix en col·locar les fibres E1, E3, E6 i E8 a 20º i la resta a -

20. Així s’obté un material més resistent en la direcció que era dèbil abans. Les tensions 

obtingudes a la peça anterior, s’han modificat fins a obtenir les tensions longitudinals i 

tangencials que es poden veure a les següents figures respectivament. 

 

Figura 55: Tensions direcció y 



Quadre amb fusta laminada                                                                                Annexes 

53 
 

 

Figura 56: Tensions direcció x 

La nova taula de tensions d’aquests cossos és la següent:  

 Tensions màximes en Mpa  

 Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça E min Max min Max  

E1 -20,28 27,52 -17,43 15,67 1,53 

E2 -17,93 24,33 -18,76 14,89 1,42 

E3 -18,45 23,92 -17,28 14,76 1,54 

E4 -17,66 24,39 -18,88 15,06 1,41 

Taula 11: Noves tensions de la peça E 

Per tant ara ja no hi ha problema en els cossos de la zona E. 

Ara s’han de solucionar les sobretensions a la zona de la direcció. Es pot veure que 

aquestes són força superiors a les que es consideren de seguretat. S’ha observat que 

les zones més crítiques es troben a la part inferior de la peça. Per aconseguir optimitzar 

les tensions resultants, s’han alineat les fibres amb aquestes zones més crítiques.  

Després de provar diverses configuracions s’ha escollit la configuració de col·locar totes 

les fibres a 45º respecte la línia que passa pels eixos de les rodes excepte la 2a i la 11a 

que s’han col·locat a -45º per alliberar esforços. Les noves tensions es troben resumides 

a la següent taula: 
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  Tensions màximes en Mpa  

  Tensió y (direcció fibra) Tensió tangencial Factor de seguretat 

Peça C min Max min Max  

C1 -48,92 36,51 -16,65 14,15 1,6 

C2 -48,39 18,72 -17,35 17,22 1,46 

C3 -54,14 42,54 -17,42 11,21 1,47 

C4 -52,91 41,99 -18,33 12,49 1,45 

C5 -56,03 65,51 -18,87 17,2 1,41 

C6 -56,89 65,47 -18,91 17,26 1,40 

Taula 12: Noves tensions de la peça C 

L’exemple de la segona peça, que es mostra a continuació (?) amb les tensions 

longitudinals obtingudes i com aquestes es reparteixen més uniformement per tota la 

peça sense provocar grans pics de sobrepressió. 

 

Figura 57: Tensions a la direcció 

És important recordar que únicament amb aquest estudi no es pot determinar la 

impossibilitat de que el quadre trenqui, només s’ha realitzat un assaig, el més agressiu, 

però només un. Per a assegurar la integritat del quadre caldria que passés per tots els 

assajos i provar un prototip.  


