
Presentació
La construcció d’un kart és un treball que gira al voltant de la idea de dissenyar i 
confeccionar un prototip de kart de forma artesanal partint de zero i utilitzant el 
màxim de material reutilitzat possible. L’objectiu principal d’aquest treball és la 
construcció del vehicle, però això comporta tot un llarg procés en el qual s’utilitzen 
tècniques, eines i recursos desconeguts en un principi i que caldrà aprendre. Aquest 
aprenentatge és també un dels objectius del treball. La memòria està pensada per 
ser llegida com una guia o manual de muntatge amb la intenció que, en cas que algú 
volgués reproduir aquest kart pogués fer-ho. 

Metodologia
Per dur a terme la part pràctica del treball, vam començar a treballar en un taller 
casolà en el qual teníem totes les eines i materials necessaris per poder realitzar el 
projecte amb èxit. Abans de començar amb el treball manual, vam fer uns dissenys 
previs del que volíem fer, que després vam seguir durant tot el treball i que ens ser-
vien de pauta. Aquests disseny té una alta dificultat si no es fa una prèvia recerca 
de models que ens puguin servir d’exemple. Atesa la meva poca experiència en el 
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treball mecànic en un taller, vaig haver de seguir consells de persones properes i 
professionals amb un ampli coneixement en aquest camp que em van servir per no 
fer tants errors i seguir sempre una trajectòria de millora en el prototip. Pel que fa 
a la memòria, aquesta no la vam començar fins que no vam tenir el kart acabat per 
complet. La memòria reflecteix tota la feina feta, tant de disseny com de taller.

Cos del treball
El nucli d’aquest treball està dividit en tres grans parts. La primera d’aquestes és una 
introducció en la qual s’explica què són els karts, la seva història des de la seva apari-
ció i una explicació general sobre les seves parts i les seves característiques. 
Els karts són uns vehicles terrestres monoplaça sense sostre o cabina, sense suspen-
sions i amb o sense elements de carrosseria, amb quatre rodes no alineades que estan 
en contacte amb el terra, les dues del davant que controlen la direcció i les dues del 
darrere que transmeten la potència. Les parts principals són el xassís, és a dir tota 
l’estructura metàl·lica a la qual van units la resta de components, els pneumàtics, el 
motor, el sistema de transmissió de la força motriu i el sistema de direcció.
L’aparició dels karts es remunta a la dècada de 1950, quan un grup de militars que 
estaven en una base aèria a Califòrnia van fer un vehicle amb peces en desús amb el 
qual podien passar les hores de vigilància d’una forma més divertida. En poc temps 
començà a créixer la importància d’aquests vehicles als Estats Units i es van comen-
çar a fer les primeres curses oficials, de manera que també s’internacionalitzaren. A 
partir d’aquí van anar agafant importància fins a convertir-se en una escola per a tots 
els futurs pilots de qualsevol disciplina de l’automobilisme. 
El següent gran apartat del treball és el disseny i la construcció d’un prototip de kart.
Abans de la construcció del kart, necessitàvem un disseny i una planificació de l’estruc-
tura principal, que és el xassís. Vam estar mirant diferents models per Internet que la 
gent havia fet i estructures de karts de competició, i vam trobar un model en concret 
que havia estat fet casolanament i que s’ajustava molt a les nostres necessitats.
Primer de tot vam dibuixar aquest xassís en un paper a mà alçada, i vam agafar els 
plànols dels xassís dels karts de competició i vam adaptar-ne les mides. Després de 
fer unes petites modificacions en el disseny, vam dibuixar-lo amb ordinador en dues 
dimensions i posteriorment en tres dimensions.
A continuació vam fer una llista de totes les eines que necessitaríem durant tot el 
procés de muntatge junt amb una llista de tot el material necessari, incloent el preu 
d’aquell que havíem hagut de comprar per poder fer un pressupost del que havia 
costat el projecte. Dins d’aquest apartat també vam explicar les tres tècniques de 
taller que més vam utilitzar, i que eren noves per a mi. Aquestes són la soldadura, el 
tall amb radial i la perforació amb trepant.



Tot seguit trobem l’apartat més important i que té un pes més gran dins de la me-
mòria, malgrat que forma part del disseny i la construcció del kart. Aquest és el pro-
cés de muntatge del kart explicat de manera detallada, que va des de la construcció 
del xassís, la part de l’estructura més important que hem fabricat nosaltres matei-
xos, fins a la posada a punt final del vehicle, passant per l’adaptació del motor o el 
muntatge de l’eix motriu, entre altres parts. En aquesta part hem explicat de forma 
molt entenedora cada pas que hem dut a terme al taller, de manera que aquells que 
siguin poc coneixedors de mecànica puguin entendre-ho i inclús seguir els passos, 
gràcies, també, a les imatges que complementen les explicacions. 
L’última part important del cos del treball són les proves de rendiment i les millores 
dutes a terme en el vehicle. Una vegada el kart estava acabat vam fer unes proves 
de cinemàtica molt senzilles que ens van permetre conèixer quin és el seu rendi-
ment d’una forma molt aproximada. Vam fer unes proves de velocitat màxima, una 
d’acceleració, una de desacceleració o frenada i una de gir. 
Una vegada fetes les primeres proves de rendiment, vam pensar que pel fet de 
treballar amb un motor simple de fàcil manipulació, podríem dur a terme millores 
apreciables. Per exemple un augment de la potència, un augment de la velocitat 
màxima, una acceleració més alta...



Bàsicament vam dur a terme tres modificacions en el motor: l’eliminació de la junta del 
cilindre, que consisteix a eliminar una junta que elimina el cilindre del bloc de motor de 
manera que per una qüestió de compressió, el kart guanyaria potència. A continuació 
vam canviar el carburador per un amb un diàmetre una mica més gran, i així guanyà-
vem una entrada de combustible i aire més gran al cilindre i aconseguíem una explosió 
més efectiva i treure un major rendiment del motor. En darrer lloc vam canviar el filtre 
de l’aire per on entra l’aire al carburador i d’aquí al motor. Aquest nou filtre té una super-
fície més gran i una escuma més prima de manera que l’aire entra amb més facilitat.
Una vegada vam tenir les millores acabades, vam fer les proves de velocitat màxima i 
d’acceleració de nou per conèixer si les millores havien estat realment efectives compa-
rant els resultats amb els de les primeres proves.

Conclusions
Les conclusions a les quals he arribat en acabar el treball són unes conclusions bastant 
generals, ja que no he fet cap descobriment concret ni he estudiat un tema d’una forma 
precisa. He aconseguit portar a terme l’objectiu principal del treball que consistia en el 
disseny i la mecanització d’un prototip de kart partint de zero. Aquest objectiu era bas-
tant ambiciós quan encara no havia començat amb la construcció, ja que té una certa 
complexitat. Cal dir que durant el procés sorgeixen petites dificultats que s’han d’anar 
superant amb enginy. També he pogut elaborar una guia detallada de tot el procés de 
muntatge així com de tots els processos utilitzats i totes les eines i material utilitzats 
que poden ser d’utilitat per a qualsevol persona que tingui la voluntat de dur a terme 
un projecte semblant. Gràcies a la realització d’aquest treball he pogut ampliar els meus 
coneixements inicials en el món de la mecànica, com ara el funcionament d’un motor 
de combustió i tots aquells elements associats (carburador, transmissió...), i a més m’ha 
obligat a aprendre tècniques bàsiques de taller mecànic i de disseny que m’han resultat 
del tot imprescindibles i molt útils per a un possible futur professional en aquest camp.
Resulta imprescindible posar a punt el producte final (en aquest cas el kart) mitjançant 
diferents testos que ens donin una idea de la qualitat final del producte i ens garan-
teixin el seu bon funcionament. Una vegada conegudes les prestacions del producte, 
estem en condicions d’efectuar millores mecàniques que després posarem de manifest 
en proves posteriors per aconseguir una millora del producte final.

Webgrafia
https://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi&ei=EghXWNaqCYe6au6qppAK&ve-
d=0EKouCBUoAQ
http://www.cikfia.com/home.html



http://dlc.iec.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=n6b4OAQ7ubg&t=159s
https://zaguan.unizar.es/record/5673/files/TAZ-PFC-2011-125.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Karting
http://www.kartbuilding.net/racingkart/index.html
http://www.kartingparcmotor.com/karting-barcelona/historia-del-karting
http://kartingmotor.galeon.com/historia_karting.htm
https://www.rabiddog.eu/algo-sobre-kart/historia-del-kart/
http://www.construmatica.com/construpedia/Soldadura
http://www.aprendizaje.com.mx/curso/proceso1/temario1_vii.html
https://tecnologiafuentenueva.wikispaces.com/file/view/Soldadura.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e9-kRh1s18Y
https://www.motorpasionmoto.com/tecnologia/mecanica-basica-el-motor-de-dos-ti-
empos-explicado
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_dos_tiempos


