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CAPÍTOL 5:MATERIAL 

5.1. Introducció 
En l’historia del motociclisme s’han utilitzat diversos materials per la 
fabricació de xassís, desde l’acer fins la fibra de carboni. 

La normativa ens limita bastant el tema de l’elecció de material, per 
exemple en l’ús de materials exòtics com es comentarà més endavant. 

Aquest tema és tan important com qualsevol altre que s’ha tocat fins ara i 
trobar l’equilibri entre resistència i agilitat és la clau per conseguir un 
disseny òptim que disfruti de totes les avantatges desitjades i objectius 
imposats. 

5.2. Tipus de materials 
Una de les parts més importants a tenir en compte per un xassís òptim és 
el material del que es construeix. Entre els materials que es podria fer 
servir per la seva fabricació hi ha l'alumini, l'acer, el titani, la fibra de 
carboni o una combinació d'ells mateixos.  

Taula 4 Avantatges i inconvenients dels materials més utilitzats 
per la fabricació d’un xassís 

 Avantatges Inconvenients 

Acer Bona eficiència estructural 

Fàcilment soldable 

Fàcilment mecanitzable 

Material dúctil 

Preu 

Fàcilment reparable 

Pes 

Oxidació 

Alumini Alta eficiència estructural Difícilment soldable 
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Fàcilment mecanitzable 

Material dúctil 

Preu 

Sensibilitat a la fatiga 

Difícilment reparable 

Titani Molt alta eficiència estructural 

Pes 

Fàcilment soldable 

Fàcilment mecanitzable 

Material dúctil 

Preu 

Prohibit pel reglament 

Fibra de carboni Molt alta eficiència estructural 

Pes 

Preu 

Difícilment mecanitzable 

Material fràgil 

Molt difícilment reparable 

Excessiva rigidesa 

Sensibilitat a la fatiga 

Prohibit pel reglament 

Els materials exòtics3 estan prohibits per reglament degut als seus alts 
costos. 

El material amb el que s’ha dissenyat el xassís d’aquest projecte és l'acer. 

5.2.1. Material acer 

És una aleació en calent de carboni amb el metall ferro i pot tenir més 
aleacions, com sofre, fòsfor, manganès, etc. En la producció de l’acer es 
té el producte final quan s’elimina tot l’òxid que porta del seu estat 
natural. És el material més important de la construcció. 

5.2.2. Tipus d’acers 

En termes generals existeixen dos tipus d’acer: 

1. Acer al carboni: És aquell que té entre 0,1 i 1,9% de carboni en el seu 
contingut i no se li afegeix cap altre material (altres metalls). 

2. Acer de baixa aleació: És aquell acer al que se li afegeixen altres 
metalls per millorar les seves propietats. TENOR: És el percentatge de 
òxid de ferro que té algun metall en la seva condició natural.  

Així, per la fabricació del xassís, dins dels propis acers podríem emplear 
una aleació al crom-molibdé (CrMo) o acer al carboni. En general la 
sensació és que l’acer al CrMo és molt millor, però depèn bastant de cada 
aplicació en concret. En el cas que ens ocupa, construir un xassís 
multitubular per una motocicleta, el CrMo no presenta cap gran avantatge 
i si que pot presentar algun inconvenient. 

En general tots els tipus d’acer tenen el mateix mòdul elàstic (tots tenen 
la mateixa rigidesa) i el mateix pes específic. Quan dissenyem un xassís 

                                                        
3 Els materials exòtics són aquells que es troben en poca quantitat a l’escorça terrestre o són rars. 
Queden inclosos dins d’aquesta definició el titani, magnesi, fibra de carboni o les seves aleacions. 
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ho fem perque tingui una rigidesa determinada. L’acer al crom-molibdé té 
un límit elàstic i un límit de trencament majors. 

Això vol dir que per trencar-lo o produir una deformació permanent en un 
tub serà necessari una força més gran. No obstant, si es dissenya 
correctament el xassís, els nivells de tensió que apareixeran són molt 
inferiors al límit elàstic del material, encara que aquest sigui acer sense 
alear. 

En resum, tot el que això vol dir, és que des d’un punt de vista d’eficiència 
estructural4, que és el que realment importa en una motocicleta de 
competició, serà exactament igual que el xassís estigui dissenyat amb 
acer normal o al CrMo. En ambdós casos pesarà exactament el mateix i en 
ambdós casos serà exactament igual de rígid. 

L’única diferència entre ambdós xassís serà que el fabricat amb acer al 
CrMo podrà suportar una càrrega major abans de tenir deformacions 
permanents o abans de trencar-se. S’ha de tenir en compte que estem 
parlant d’unes càrregues que són molt superiors a les que trobem en un 
ús normal d’una motocicleta de competició o de carrer. Aquestes 
sobrecàrregues podrien donar-se en cas de caiguda o xoc i seria estrany 
tenir una caiguda suficientment forta com per trencar un xassís d’acer al 
carboni i no un d’acer al CrMo. 

A més d’aquests factors, conseguir tubs d’acer al CrMo és més difícil i 
també més car. També són més crítics a l’hora de soldar, el material i els 
elèctrodes necessiten d’un pre-escalfament i també un post-escalfament 
per evitar l’aparició de fissures. 

En definitiva, per aquesta aplicació concreta, el tipus d’acer no és un 
factor molt determinant. Es farà servir el ST525, que és un acer molt 
comú i perfectament vàlid per aquest cas, per veure amb més detall les 
propietats d’aquest material mirar Annex B. 

Com es pot veure a la figura 45 l’acer st52 (denominació DIN) per la 
designació UNE EN 10025 és S 355 J2 G3 i per la designació NBE EA-95 és 
A52d. 

Els acers del tipus A 37, A 42 i A 52 es fan servir per productes laminats, 
segons la seva qualitat, amb les consideracions següents: 

• Qualitat b: Utilitzable en construccions reblades o soldades 
ordinàries. 

• Qualitat c: Propi per construccions soldades amb exigències de alta 
soldabilitat o de insensibilitat a la ruptura fràgil. 

• Qualitat d: Propi per construccions soldades amb exigències 
especials (de resistència, de resiliència, etc.). 

                                                        
4 Relació entre la rigidessa i el pes de l’estructura. 

5 Acer de qualitat no aleat d’us general. Apte per ús a baixes temperatures (-20ºC). Facilment 
soldable i mecanitzable. 
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Figura 45 Designació dels acers utilitzats per la NBE EA-95 i la 
seva correspondència amb les de la UNE EN 10025 

Per tant, l’acer escollit st52 (A 52d) es tracta d’un acer per construccions 
soldades amb una exigència especial, en aquest cas de resistència. 

En la norma UNE 10025 es designen els acers amb la lletra S seguida d’un 
número, 235, 275 o 355, que fan referència al límit elàstic garantitzat 
expressat en N/mm2 per espessors inferior a 16mm. Existeixen diferents 
graduacions JR, JO, J2, que a més es divideixen en subgraduacions G2 i 
G3. Els diferents graus JR, JO, J2G3, es diferencien pel seu grau de 
soldabilitat i resistència, sent la soldabilitat creixent desde el grau JR al 
J2. 

L’acer de grau G3 es subministra en estat normalitzat (procés que 
consisteix en escalfar l’acer per sobre de la temperatura de recristalització 
i deixar-lo refredar a l’aire lentament). 
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Figura 46 Característiques mecàniques dels acers segons la 
norma NBE EA-95 

5.2.3.  Avantatges i inconvenients 

1. Avantatges d’utilitzar acer. 

• Resistència mecànica: Els acers són materials amb alta resistència 
mecànica al sotmetre’ls a esforços de  tracció i compressió. 

• Elasticitat: L’elasticitat dels acers es molt alta. 

• Soldabilitat: En general, excepte algunes aleacions, és un material 
que es pot unir fàcilment per mitjà de soldadura. 

• Ductilitat: Els acers tenen una alta capacitat per treballar-los, 
doblegar-los i torçar-los. 

• Forjabilitat: Significa que al escalfar-se i a base de cops se’ls pot 
donar qualsevol forma desitjada. 

• Mecanització: També amb l’excepció d’algunes aleacions, és poden 
tallar, perforar i mecanitzar fàcilment a pesar de que és molt 
resistent i encara així manté les seves propietats.   

2. Inconvenients d’utilitzar acer. 

• Oxidació: Els acers tenen una alta capacitat d’oxidar-se (excepte 
les aleacions inoxidables) si s’exposen a l’aire i a l’aigua 
simultàniament. 

• Pes: Els acers són un material de bones propietats en general però 
d’un pes específic elevat en comparació a altres metalls. 

S’ha de tenir en compte que els acers es poden millorar fent aleacions 
especials com crom, níquel i alumini. Un altre sistema seria el galvanitzat, 
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que és un bany de zinc que li dóna una capa protectora no permanent, pel 
que se li ha de donar un manteniment. 

Dins dels materials assequibles es podria fer servir també l'alumini però 
aquest presenta més sensibilitat a la fatiga que l'acer i és també un 
material més car. A més la soldadura de l’alumini és molt crítica i 
normalment es requereix d’un tractament tèrmic posterior per no perdre 
propietats mecàniques. 

5.2.4. Construcció dels nusos  

Els nusos són punts en els quals s’uneixen elements diferents (en aquest 
cas, barres). Són els punts més sensibles a l’oxidació i per tant s’ha de 
tenir molta precaució en la seva elaboració, requerint d’una mà d’obra 
especialitzada. 

Existeixen dos mètodes per construir nusos: 

• Empernat: És una acció mecànica i es fa a través de 2 peces (perns 
o rebladures). Quan es treballa amb rebladures s'èscalfa a altes 
temperatures la part cilíndrica i al unir-lo a l’altre peça es martelleja 
per que agafi la forma desitjada. Els perns tenen una arandela i 
s’ajusten. Aquests sistemes tenen un inconvenient i és que 
incrementen molt el pes de l’estructura i no es té garantia al 100% 
de que estigui ben ajustat, raó per la qual aquestes tècniques estan 
en desús. 

• Soldadura: És la unió de 2 peces en un nus a través de la fundició a 
altes temperatures de les peces que es requereixen unir, a més se 
li poden afegir elèctrodes per reforçar la unió. S’utilitza també 
soldadura autògena. 

En el cas que ens ocupa, la construcció d’un xassís de motocicleta, farem 
servir clarament soldadura per unir les barres dels nusos. 


