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Resum 

El present estudi té l’objectiu de dissenyar un seient de tren individual que compleixi els 

requeriments estructurals i ergonòmics de diverses normatives europees i americanes a 

partir de les eines CAD/CAE adequades (Catia V5 i PamCrash). 

Per a la consecució d’aquest objectiu, s’ha partit del model Metropolis de l’empresa 

especialitzada en la fabricació de seients per a vehicles industrials, Fainsa. Mitjançant 

l’enginyeria inversa, s’ha realitzat el disseny bàsic d’aquest seient. Paral·lelament, s’ha fet un 

estudi de la normativa europea i americana, a partir de les quals s’han redactat els plecs de 

condicions estructurals i ergonòmiques. 

A partir de la geometria obtinguda, s’han realitzat les simulacions dels assajos i s’han dut a 

terme diferents modificacions estructurals (afegint un nervi posterior i costelles internes) per 

tal de millorar aquests resultats i optimitzar el disseny. Les simulacions dels diferents assajos 

es realitzen amb Catia V5, juntament amb el software PamCrash. En funció dels resultats 

obtinguts en cadascun dels models, s’ha escollit la millor opció. Finalment, s’ha realitzat un 

estudi del impacte ambiental del disseny realitzat i una avaluació econòmica de les diferents 

fases del projecte. 

En aquest estudi, també s’inclouen annexos amb informació addicional sobre els punts 

tractats, com el disseny pas a pas del seient, una explicació detallada dels càlculs realitzats, 

catàlegs de materials, plànols, etc. 
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Abstract 

This study aims to design a single train seat that meets the structural and ergonomic 

requirements of various European and American standards using the appropriate CAD/CAE 

tools (Catia V5 and PamCrash). 

The design of this single train seat is based on the model Metropolis manufactured by the 

company specialized in the manufacturing of seats for commercial vehicles, Fainsa. Through 

reverse engineering, a basic design of this seat is obtained. Moreover, a study of various 

European and American standards is made, from which structural and ergonomic 

specifications have been drafted. 

Starting with the basic geometry obtained through reverse engineering, simulations of the 

tests are carried out in order to determine what geometrical modifications need to be made 

(adding a rear nerve and internal ribs) to improve these results and optimize the design. The 

simulations of the various tests are performed with CATIA V5, along with the software 

PamCrash. Depending on the results obtained for each model, the best option is chosen. 

Finally, a study of the environmental impact of the design is conducted, along with the 

economic evaluation of the different phases of the project. 

This study also includes appendices with additional information on aspects such as the seat 

design step by step, a detailed explanation of the initial calculations, material catalogs, 

sketches, etc. 
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1. Glossari 

ABS  Acrylonitrile Butadiene Styrene (Acrilonitril Butadiè Estirè) 

CAD  Computer Aided Design (Disseny Assistit per Ordinador) 

CAE  Computer Aided Engineering (Enginyeria Assistida per Ordinador) 

Categories de vehicles [1, pàg. 12-13]: 

L Vehicles a motor de menys de quatre rodes 

M Vehicles a motor de quatre o més rodes dissenyats i construïts pel transport 

de passatgers 

 M1: vehicles de vuit o menys seients sense tenir en compte el del conductor. 

 M2: vehicles de més de vuit seients sense comptar el del conductor i amb un 

pes brut de 5 tones o menys. 

 M2: vehicles de més de vuit seients sense comptar el del conductor i amb un 

pes brut de més de 5 tones. 

N Vehicles a motor de quatre o més rodes dissenyats i construïts pel transport 

de mercaderies 

 N1: vehicles amb un pes brut de 3,5 tones o menys. 

 N2: vehicles amb un pes brut superior a 3,5 tones i fins a 12 tones. 

 N3: vehicles amb un pes brut superior a 12 tones. 

O Remolcs i semiremolcs 

CMVSS Canada Motor Vehicle Safety Standards (Normatives de Canadà per a la 

Seguretat en Vehicles a Motor) 

DIN  Deutsches Institut für Normung (Institut Alemany per a la Normalització) 
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EC  European Commission (Comissió Europea) 

EEC  European Economic Community (Comunitat EEconòmica Europea) 

FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards (Normatives Federals per a la 

Seguretat en Vehicles a Motor) 

G1  Centre de masses de la part superior del seient 

G2  Centre de masses del suport del seient 

HD  Hybrid Design (Disseny Híbrid) 

LGA  Low Gloss Automotive grade (grau de Baixa Brillantor per Automoció) 

LGM  Low Gloss Molding grade (grau de Baixa Brillantor per a Motllura) 

NHTSA National Highway Traffic Safety Administracion (Administració per a la 

Seguretat del Trànsit en Carreteres Nacionals) 

RENFE Red Nacional de Ferrocarrils Espanyols 

UIC  Union Interantionale des Chemins de Fer (Unió Internacional de Ferrocarrils) 

UNE  Una Norma Española 

UNECE United Nations Economic Comission for Europe (Comissió Econòmica 

Europea de les Nacions Unides) 
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2. Introducció 

Diàriament, una gran quantitat de ciutadans es desplacen al lloc de treball utilitzant el 

transport públic, sometent als seus seients a continus esforços. A més, com tot mobiliari 

públic, un seient de tren està exposat a altres esforços propis de usos indeguts, com són els 

actes vandàlics. És per això, que no qualsevol disseny de seient pot ser homologat i instal·lat 

en un tren, sinó que ha de ser capaç de superar una sèrie d’assajos i complir els 

requeriments dimensionals establerts per les normatives abans de sortir al mercat. 

2.1. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest projecte és dissenyar, mitjançant l’enginyeria inversa, un seient 

de tren individual que compleixi tots els requeriments estructurals i ergonòmics que 

estableixen les diferents normatives europees i americanes. Com objectius secundaris, es 

pretén que aquest disseny sigui el més optimitzat possible. Per això, es realitza un disseny 

totalment parametritzat del seient mitjançant Catia V5. A més, es fa un estudi dels diferents 

possibles processos de fabricació per a cadascuna de les peces del seient, buscant 

optimitzar-ne el seu cost. 

2.2. Metodologia 

Aquest projecte es divideix en les 4 fases detallades a continuació:  

1) Fase d’estudi: recerca de normatives, materials i tècniques de fabricació i redacció 

del plec de condicions. També es realitzen els càlculs teòrics inicials (Annex D). 

2) Fase de disseny: procés d’enginyeria inversa mitjançant Catia V5 del model 

Metropolis de Fainsa (Annex A). També es realitza l’estudi ergonòmic d’aquest 

disseny. 

3) Fase de Simulació: simulació estàtica mitjançant Catia V5 dels assajos descrits al 

plec de condicions. 

4) Fase de redacció i documentació: elecció del model que compleix millor el plec de 

condicions, realització de l’estudi ambiental i econòmic i redacció del corresponent 

informe. 
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2.3. Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte és dissenyar un seient de tren individual des del punt de vista 

estructural. En aquest projecte, es dissenyen les tres peces que componen l’estructura 

principal del seient i els seus suports. A l’hora de realitzar aquest disseny i fixar els 

paràmetres dimensionals corresponents, no es tenen en compte els elements del seu entorn, 

sinó que es considera que el seient es troba aïllat (no es dimensiona l’espai lliure que ha 

d’haver al voltant del seient).  

Pel que fa als requeriments estructurals, s’estudien únicament els esforços estàtics als que 

ha de fer front aquest seient, sense entrar en el càlcul i simulació d’assajos dinàmics on es té 

en compte l’acceleració que pateix l’usuari durant el trajecte (al no disposar de cinturó de 

seguretat, no té sentit fer-ho). Finalment, el procés de disseny del seient d’aquest projecte 

finalitza una vegada validat mitjançant les corresponents simulacions (no es realitzen els 

assajos reals ni la correlació d’aquests assajos amb les simulacions). 
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3. Antecedents 

Aquest apartat del projecte té per objectiu presentar l’artefacte que es pretén dissenyar, en 

aquest cas un seient de tren i autobús basat en el model Metropolis de l’empresa 

especialitzada en la fabricació de seients de vehicles industrials, Fainsa [2]. Per això, es 

realitza la seva descripció, tant geomètrica com funcional, es parla del material emprat i les 

tècniques de fabricació més idònies per a cadascuna de les peces i s’exposen els criteris de 

validació seguits durant les pertinents simulacions, és a dir, les diferents normatives 

europees i americanes que fan referència a la homologació d’aquest tipus de component. 

3.1. Descripció de l’objecte 

El model de seient Metropolis és un model utilitzat en vehicles industrials com autobusos, 

autocars, tramvies i metros [2]. Aquest seient està basat en una estructura senzilla formada 

per 3 peces fabricades amb material plàstic ABS que van unides entre elles mitjançant 

diverses fixacions. A les Figura 3.1 i 3.2 mostrades a continuació es poden apreciar les 

fotografies d’un d’aquests seients on es poden veure clarament, gràcies els colors que 

presenten, les 3 peces que el componen. 

 

 

La base del seient és la peça estructural més important, donat que és la que fa d’unió entre 

les diferents parts i la que es troba sotmesa a esforços majors. El recolza esquenes forma la 

zona central del seient i, tot i que funcionalment no seria necessari, al disseny del model 

Figura 3.1. Model de seient Metropolis de l’empresa Fainsa. 
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Metropolis és una peça fabricada de forma independent a la resta. Gràcies a un disseny 

òptim de les diferents parts del seient, és possible obtenir una gran varietat de versions 

d’aquest model simplement modificant el material o la geometria d’aquesta peça (en els 

seients de vehicles utilitzats en viatges de llarga distància, per exemple, aquest element pot 

estar recobert per un material tou que faci més agradable el viatge dels usuaris). Finalment, 

el frontal és la peça que es situa a la part davantera del seient i serveix d’unió entre el recolza 

esquenes i la base. 

   

 

Aquest seient es pot presentar de diverses maneres, depenent del material amb el que s’ha 

fabricat el recolza esquenes o del nombre de seients que comparteixen una mateixa 

estructura d’ancoratges (pot existir una mateixa estructura d’ancoratges per a un únic seient 

o per a dos seients, com és el cas de la Figura 3.3).  

 

 

Figura 3.2. Peces del seient original desmuntat. 

Figura 3.3. Seient Metropolis doble [2]. 
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Per al cas estudiat en aquest projecte, es considera que tota l’estructura principal del seient 

està fabricada amb material ABS i que existeix un únic conjunt d’ancoratges pel seient 

individual dissenyat. 

Els suports, per altra banda, solen presentar una geometria molt similar i poden estar 

fabricats de diferents materials. Generalment, el material emprat en la seva fabricació és 

l’acer, tot i que en alguns casos és possible trobar suports fabricats a partir de materials 

plàstics molt resistents. La raó per la qual és necessari dissenyar uns ancoratges resistents 

és que aquests han de ser capaços de resistir càrregues elevades provocades per accidents 

i l’exposició continua de cops, sotragades o actes vandàlics. 

La geometria dels suports a partir de la qual es dissenya el seient durant aquests estudi és la 

que es presenta a la Figura 3.3, mostrada anteriorment, consistent en dues seccions 

simètriques en C, que donen una elevada resistència als ancoratges sigui quina sigui la 

direcció d’aplicació de la càrrega. Aquest conjunt està basat en 3 peces: la peça horitzontal 

té la funció de donar estabilitat al seient i repartir els esforços transmesos de l’estructura a les 

dues potes amb secció en C i les peces verticals són les que han de ser capaces de suportar 

tots els esforços als que es sotmet el seient. La base d’aquestes peces és la que es troba 

sotmesa a unes tensions més elevades durant la realització dels diferents assajos que es 

descriuen més endavant al plec de condicions del seient i, per tant, la secció crítica del 

suport. 

La unió del suport amb l’estructura del seient i el terra del vehicle es duu a terme per mitjà 

d’unions cargolades (també la unió entre les diferents peces del suport). Aquest tipus 

d’unions són senzilles i econòmiques, però molt crítiques ja que, si no es dimensionen 

correctament en funció dels esforços que han de suportar, no serveix de res haver realitzar 

un disseny i un dimensionament correcte de la resta de components que formen part del 

seient. 

3.2. Tècniques de fabricació 

Tal com s’ha mencionat anteriorment, els materials emprats en la fabricació del seient de tren 

són el plàstic i l’acer. L’estructura del seient es fabrica amb material plàstic ABS, que és un 

material dur i resistent dins de la família dels plàstics. Pel que fa al suport del seient, donada 

la importància que aquest té i els grans esforços als que es troba sotmès davant de 
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l’aplicació de diferents càrregues, es fabrica a partir de xapa d’acer. Tot seguit, es descriuen 

les característiques principals d’aquests materials i les tècniques de fabricació més adients 

per a cada peça en funció del material utilitzat, la geometria de la peça en qüestió i el cost de 

fabricació. 

3.2.1. Peces de plàstic 

Els principals avantatges de treballar amb materials plàstics radiquen en la facilitat de 

processament d’aquest tipus de material. Permet obtenir una gran varietat de formes i, en 

moltes ocasions, no requereix operacions posteriors a la injecció en motlle. Tenen una baixa 

densitat i són resistents als agents atmosfèrics, per tant, no requereixen de tractaments 

superficials. A més, la temperatura de processament és menor que pels metalls, és a dir, els 

processos necessiten menor energia. Com a contrapartida, els plàstics són molt menys 

resistents que els metalls i les seves propietats mecàniques són molt sensibles a la 

temperatura. 

El material plàstic ABS (Acrilonitril Butadiè Estirè) és el material utilitzat en la fabricació de les 

3 peces que composen la part estructural del seient. La tècnica emprada en la fabricació 

d’aquestes peces és la injecció en motlle d’un material termoplàstic, com és el cas del plàstic 

ABS. Aquest material és un copolímer obtingut de la polimerització de l’estirè amb acrilonitril 

en presència de butadiè (Figura 3.4). Cadascun d’aquests compostos proporciona propietats 

diferents al material, per tant, el material ABS pot presentar una gran varietat de graus 

depenent de les proporcions utilitzades de cadascun d’ells, que poden variar entre el 15-35% 

per l’acrilonitril, el 15-30% de butadiè i el 40-60% d’estirè [3]. 

 

 Figura 3.4. Esquema de la composició i propietats del material plàstic ABS [4]. 
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Les diferents propietats que proporcionen cadascun dels tres components amb els que es 

fabrica el material plàstic ABS fan d’aquest material un termoplàstic dur, resistent a la calor i 

als impactes, reduint la importància del punt feble dels materials plàstics, la resistència i la 

sensibilitat a la temperatura. A més, els materials termoplàstics es poden fondre de forma 

reiterada i tornar processar sense perdre les seves propietats, fet que suposa una menor 

pèrdua de material i generació de residus. 

Donada la complexitat de la geometria de les peces de plàstic ABS que formen l’estructura 

del seient és necessari utilitzar la tècnica d’injecció en motlle per a la seva fabricació, tot i que 

el cost de les matrius utilitzades sigui molt elevat. El procés d’injecció parteix dels pelets de 

plàstic, que es fan circular per l’interior d’un tub amb l’ajuda d’un fuset a mesura que la seva 

temperatura augmenta. Una vegada la massa plàstica està fosa, aquesta arriba a l’extrem 

del tub i el fuset força la seva entrada dins del motlle fins omplir-lo per complet. Una vegada 

es refreda, el motlle s’obre i s’extreu la peça finalitzada. A la Figura 3.5 es mostra un 

esquema típic d’una màquina d’injecció de plàstic en motlle. 

 

 

3.2.2. Peces d’acer 

Els suports del seient es fabriquen a partir de xapa d’acer mitjançant la tècnica de 

doblegament de xapa, ja que és la més econòmica i permet obtenir la geometria desitjada 

sense grans dificultats. Per tal d’obtenir la geometria final de les peces cal tractar la xapa 

d’acer a través de 4 operacions principals: el tall de la xapa per obtenir la geometria individual 

de cada peça, el perforat dels forats on es situen els cargols d’unió entre les diferents peces, 

el doblegat per donar forma a la xapa i, finalment, la soldadura. 

Figura 3.5. Esquema d’una màquina d’injecció de plàstic en motlle [5, pàg. 128]. 
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Existeixen diferents tècniques per tallar la xapa d’acer, entre les quals destaquen la 

electroerosió amb fil, el tall per làser i el tall amb jet d’aigua [5, pàg. 329-332]. L’electroerosió 

s’utilitza per acabats de detall i és un procés molt lent, per tant, es descarta aquesta tècnica 

en el cas estudiat, ja que es tracta de tallar la xapa segons el contorn dels suports. Pel que fa 

als altres dos sistemes de tall, qualsevol dels dos podria ser vàlid, tot i que el tall per jet 

d’aigua és menys fi i s’utilitza especialment per tallar marbre i granit. Per tant, la tècnica més 

adient per tallar la xapa d’acer de les peces i, per tant, la que cal utilitzar en aquest projecte, 

és el tall per làser. 

Per a la realització dels forats on es situen els cargols que fan d’unió entre les diferents 

peces s’utilitza la tècnica del punxonat. Aquesta tècnica consisteix en separar una part de la 

xapa d’acer gràcies a la tensió generada per un punxó sobre aquesta. Per tal fet, s’utilitza 

una matriu, composta per dues parts: el punxó, que és el que realitza el moviment 

descendent contra la xapa i la matriu pròpiament dita (Figura 3.6). En el cas tractat en aquest 

projecte, són necessàries dues matrius, una per al suport superior i una altra per als suports 

inferiors. 

 

 

A l’hora de dissenyar la matriu per a la realització d’aquesta operació, cal tenir en compte que 

és necessari que existeixi un joc entre el punxó i aquesta matriu, que depèn de la qualitat del 

Figura 3.6. Matrius de punxonat de xapa d’acer [5, pàg. 178]. 
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material i l’espessor de la xapa utilitzada segons el gràfic de la Figura 3.7 mostrat a 

continuació. 

 

 

Donat que els cargols necessaris per tal d’assegurar la subjecció entre peces del seient són 

de mètrica 12 (els càlculs es troben a l’Annex D), es desitja treballar amb uns forats de 14mm 

de diàmetre. Segons el gràfic anterior, el joc entre el punxó i la matriu per un espessor de 

xapa de 1,4mm ha de ser aproximadament de 0,1mm. El diàmetre del punxó, per tant, ha de 

ser de 14mm, mentre que el dels forats de la matriu ha de ser de 14,1mm. 

Una vegada ja s’han realitzat totes les operacions necessàries per tal d’obtenir la geometria 

desitjada de les peces sense doblegar de les Figures A.26 i A.29 de l’Annex A, ja es pot 

procedir a modelar aquesta xapa per mitjà d’una tècnica de doblegat adient. El doblegat de 

xapa consisteix a realitzar transformacions plàstiques d’aquesta fins obtenir la geometria 

desitjada. 

Aquesta operació es duu a terme mitjançant l’ús de matrius, compostes de dues parts 

principals, tal com es mostra a la Figura 3.8: el punxó és la peça superior o el mascle i té la 

forma de la peça que es vol modelar, mentre que la matriu és la peça inferior o la femella. La 

superfície activa de la matriu té també la forma de la xapa desitjada. És necessari que 

existeixi un joc teòric entre el mascle i la femella igual al gruix de la xapa [6]. 

Figura 3.7. Relació entre el joc entre el punxó i la matriu i l’espessor de la 

xapa [5, pàg. 175]. 
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L’operació de doblegat està basada en 4 fases: a la primera fase, el punxó es manté immòbil 

al punt mort superior mentre es posiciona la xapa plana. Durant la segona fase, s’inicia el 

recorregut de descens del punxó fins que aquest entra en contacte amb la xapa i comença a 

doblegar-la. A la tercera fase, el punxó arriba al punt mort inferior i la peça queda totalment 

doblegada. Finalment, el punxó retrocedeix fins el punt mort superior i s’extreu la xapa fora 

de la boca de la matriu per tornar-la a col·locar en cas de necessitar realitzar noves 

operacions similars. 

Existeix el doblegat sobre un angle viu y sobre un angle arrodonit, tot i que cal evitar el 

doblegat sobre un angle viu. Durant la operació de doblegat existeix un desplaçament 

molecular que origina la disminució de l’espessor de la xapa a la zona afectada. Aquesta 

disminució en espessor és de l’ordre del 20% si el radi de doblegament és igual a l’espessor 

de la xapa i del 5% si aquest valor és 5 vegades superior [6]. A l’Annex A, durant la fase de 

disseny del seient, s’ha fixat que aquest radi sigui dues vegades superior al gruix de la xapa, 

per tant, la disminució de l’espessor de la zona afectada es troba entre el 5% i el 20%. 

Una vegada obtinguda la geometria final dels suports del seient, només falta realitzar els 

cordons de soldadura pertinents per tal d’assegurar una unió suficientment forta entre les 

cares tallades. 

3.3. Criteris de validació 

Per tal de comprovar que el disseny del seient és còmode pels usuaris i segur és necessari 

realitzar una sèrie de verificacions que cal complir per tal d’aconseguir la homologació 

d’aquest element. Existeixen una gran quantitat de normatives que fixen els criteris que cal 

Figura 3.8. Matrius de doblegament de xapa d’acer [6]. 
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complir, redactades a partir de diferents estudis realitzats i actualitzacions constants. En 

aquest projecte, el plec de condicions del seient s’extreu de les normatives europees 

(reglaments i directives) i americanes que es citen a continuació. 

3.3.1. Normativa europea 

Entre les normes europees existents per a la homologació de seients de tren es poden 

diferenciar 2 grans grups, segons la obligatorietat d’aquestes i l’organisme que les redacta: 

els reglaments [7] i les directives [8]. Els reglaments estan redactats per la Comunitat 

Econòmica Europea (EEC) i no són de obligat compliment, mentre que les directives les 

redacta la Comissió Europea (EC) i sí que tenen obligat compliment. Tot i que els reglaments 

no siguin obligatoris per a la homologació de seients, sol ser habitual trobar que les directives 

facin referència a alguna d’aquestes publicacions. A continuació, es troben citats els 

reglaments i les directives referents a la homologació de seients. 

Reglament 17 

Homologació de seients, ancoratges i restriccions de cap en vehicles de les categories 

M1, M2, M3 i N no englobats al Reglament 80. 

Reglament 80 

Homologació de seients de vehicles de passatgers de grans dimensions (més de 16 

passatgers a part del conductor i el personal). 

Reglament 107 

Homologació de vehicles de les categories M2 i M3 en referència a la construcció 

general del vehicle. 

Directiva 74/408/CE i posteriors adaptacions i correccions 

Homologació de vehicles a motor en referència als seients, ancoratges i restriccions de 

cap. 

Directiva 76/115/CE i posteriors adaptacions i correccions 

Homologació relativa als ancoratges dels cinturons de seguretat en vehicles a motor. 
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Directiva 77/541/CE i posteriors adaptacions i correccions 

Homologació relativa als cinturons de seguretat i sistemes de retenció de vehicles a 

motor. 

Directiva 95/28/CE 

Homologació sobre el comportament enfront al foc dels materials utilitzats en la 

fabricació de l’interior de determinades categories de vehicles a motor. 

Existeixen, també, normatives pròpies de cada país, com és el cas de la DIN EN-45545, una 

norma redactada a Alemanya que va una referència per a la directiva d’homologació sobre el 

comportament enfront el foc descrita anteriorment. Les normes pròpies de l’estat espanyol 

s’anomenen normes UNE (Una Norma Española). 

DIN EN-45545 

Homologació per a protecció contra el foc de ferrocarrils. 

Finalment, cal destacar les publicacions d’uns documents molt específics per a la 

homologació d’elements del ferrocarril, que es descriuen tot seguit. Els documents que es 

mostren a continuació han estat redactats per la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC), un 

organisme internacional que té l’objectiu de promoure el transport ferroviari i assolir els 

objectius futurs de mobilitat i sostenibilitat d’aquest tipus de transport [9]. 

UIC 566, 3ª Ed 

Directriu tècnica per a les sol·licitacions de càrregues sobre els vagons d’un ferrocarril i els 

seus components. 

UIC 567, 1ª Ed 

Directriu tècnica per a les disposicions generals en vagons de ferrocarril. 

UIC 566 DT-PCI, 5ª Ed 

Directriu tècnica per a la reacció al foc pels materials de decoració i interiorisme de 

vehicles destinats al transport de viatgers. Direcció de Protecció Civil. RENFE. Setembre 

del 1991. 
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3.3.2. Normativa americana 

Pel que fa a la normativa americana, destaquen les publicacions realitzades als EEUU i al 

Canadà, FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) [10] i CMVSS (Canada Motor 

Vehicle Safety Standards) [11]. Tot seguit, es citen dues normes publicades per aquests 

països que poden ser d’interès per a la redacció del plec de condicions del projecte. 

CMVSS 207 i FMVSS 207 

Homologació dels ancoratges i sistemes de retenció en seients per minimitzar els danys 

en cas d’impacte. 

CMVSS 222 i FMVSS 222 

Homologació de seients d’autobusos escolars i protecció contra xocs. 
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4. Disseny i validació 

En el següent apartat, es dur a terme el desenvolupament pròpiament dit del seient. 

Inicialment, s’exposen els requeriments ergonòmics i estructurals que aquest ha de verificar 

per tal de poder ser homologat. Tot seguit, s’exposen els diferents dissenys realitzats, 

s’analitzen els diferents resultats obtinguts als càlculs de l’Annex D i a les simulacions 

estàtiques (Annex E) i es proposen possibles millores de les quals també és necessari 

realitzar la simulació i el posterior anàlisi. L’objectiu d’aquest capítol és, per tant, determinar 

quin serà el disseny final del seient. 

4.1. Plec de condicions 

Una vegada s’ha realitzat un estudi sobre l’artefacte que es pretén dissenyar, cal determinar 

els requeriments que aquest ha de complir i els mètodes que es segueixen per tal de validar 

el disseny realitzat. A partir del llistat de normatives exposades a l’apartat anterior s’ha 

redactat un plec de condicions on figuren els requeriments ergonòmics (forma i dimensions 

del seient) i un altre per als requeriments estructurals, on es descriuen els assajos estàtics 

que cal superar per tal d’homologar el seient. 

4.1.1. Ergonòmiques 

Els requeriments ergonòmics que ha de verificar un seient de tren es poden classificar en 3 

grups: 

- Adequat per a la major part de la població. 

- Radi de curvatura mínim segons l’àrea del seient. 

- Dimensions generals del seient. 

Adequat per a la major part de la població 

Per tal de verificar que la forma i dimensions del seient són els adients per a la major part de 

la població, és necessari realitzar un anàlisi de posició per a una persona molt baixa i un altre 

per a una persona molt alta. Per això, es simula la posició que tindrien sobre el seient un 

dummy femení del percentil 5 (el 5% de la població europea de dones té una alçada inferior) 
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i un dummy masculí del percentil 95 (el 95% de la població europea d’homes té una alçada 

inferior). 

Radi de curvatura mínim segons l’àrea del seient 

El Reglament 17 [7] i la Directiva 74/408/CE [8] defineixen 3 àrees del seient (Figura 4.1) en 

funció de la importància que aquestes tenen en simulacions d’impacte del cap i el genoll. 

L’àrea 1 és la zona central més elevada del seient i és la més crítica a l’hora d’avaluar el HIC 

(Head Injury Criterion) o l’acceleració del cap davant d’un possible contacte directe amb el 

seient en cas de que es produeixi un xoc. L’àrea 2 la componen els laterals de la zona 

superior del seient i és igual de crítica per a l’avaluació del HIC. Finalment, l’àrea 3 està 

definida per la part central i inferior del seient i és important en l’avaluació de l’acceleració 

dels genolls en cas d’impactar contra el seient. 

 

 

Tal com s’observa a la Figura 4.1, es defineix un radi de curvatura mínim per a cadascuna 

d’aquestes àrees amb l’objectiu d’evitar que hi hagi zones excessivament rígides a les 

cantonades del seient que suposin un increment de l’acceleració del cap o els genolls del 

usuaris en cas d’impacte. A continuació, es mostren quins són aquest radis mínims: 

- Àrea 1: 2,5 mm. 

- Àrea 2: 5,0 mm. 

- Àrea 3: 3,2 mm. 

Figura 4.1. Radis de curvatura mínims  i àrees del seient. 
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Dimensions generals del seient 

També dins del Reglament 17 [7] i la Directiva 74/408/CE [8] s’especifiquen les dimensions 

màximes i mínimes que ha de tenir un seient de tren i les condicions de contorn pel que fa a 

l’espai lliure del que han de disposar els usuaris que vagin asseguts en aquest seient. Donat 

que dins de l’abast del projecte no es troba el dimensionament de l’espai lliure al voltant del 

seient, únicament es tenen en compte les especificacions referents a les dimensions del 

seient (Figura 4.2). 

  

 

4.1.2. Estructurals 

Els requeriments estructurals que un seient de tren ha de ser capaç de superar es poden 

classificar, segons el que es pretén mesurar i el tipus d’assajos que es realitzen, en els 

següents 3 grups: 

- Freqüència pròpia de vibració. 

- Resistència estructural del seient. 

- Resistència dels ancoratges i energia d’absorció del conjunt. 

Freqüència 

Segons la publicació de la Unió Internacional de Ferrocarrils, UIC 566 3ª Edició, un seient de 

tren ha de tenir una freqüència pròpia de vibració superior als 30 Hz [9] amb l’objectiu 

Figura 4.2. Dimensions generals mínimes del seient. 
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d’assegurar la comoditat dels passatgers durant el trajecte, evitar elevats nivells de vibració i 

soroll i deformacions del seient degudes a la fatiga provocada per la coincidència de la 

freqüència pròpia del seient amb la del propi vehicle (la freqüència pròpia del tren ve 

determinada per elements amb un moviment alternatiu, com ara el mecanisme pisto-biela-

cigonyal del motor). 

A la pràctica, el seient es troba collat a terra mitjançant unions cargolades entre els suports i 

el terra del vehicle. La mínima freqüència que assegura el correcte comportament del seient 

sota aquestes condicions es calcula a partir de les vibracions provocades pel moviment 

alternatiu dels motors del tren, juntament amb d’ altres factors, tals com les irregularitats de 

les rodes o les vies (cal que la freqüència de vibració del seient sota les condicions de treball 

sigui, com a mínim, superior a la freqüència provocada pel moviment alternatiu dels motors 

del tren).  

A partir d’un estudi realitzat sobre les característiques tècniques de diferents models de tren, 

s’ha pogut comprovar que la velocitat nominal dels motors d’un tren es troba al voltant de les 

1800 rpm [14], que suposen una freqüència de 30 Hz. Tal com s’explica més detalladament 

a l’apartat d’anàlisis de freqüència de l’Annex E, la freqüència d’una peça o assemblatge fixat 

per un dels seus extrems és inferior a la freqüència de la mateixa peça o assemblatge sense 

fixar, és a dir, la freqüència lliure. Donat que el valor mínim de la freqüència pròpia establert 

per les normatives igual al calculat anteriorment (30 Hz), el paràmetre crític de la freqüència a 

l’hora de dimensionar el seient i realitzar les posteriors modificacions és la freqüència del 

seient collat per la base dels suports al terra del tren. 

 Resistència estructural del seient 

Els assajos del plec de condicions de l’Annex C que van des del 2 fins al 12 corresponen a 

assajos extrets de diferents normatives que tenen per objectiu verificar el correcte 

funcionament de les peces estructurals del seient (base, reposa esquenes i frontal), és a dir, 

validar que el seient no supera el límit elàstic (no té deformació permanent) ni arriba a la 

ruptura d’aquestes peces una vegada s’han aplicat les forces descrites al plec de condicions 

(Annex C). A partir dels diagrames d’esforç obtinguts per aquests assajos (Annex D) es 

dimensiona el gruix del seient inicial. 

Els primers assajos (assajos que van del 2 fins el 6) s’extreuen de la directriu UIC 566 3ª Ed. 

[9] i consisteixen en la aplicació d’una força puntual amb un valor que va des dels 500N fins 
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als 1500N, depenent de l’assaig realitzat. Aquesta força s’aplica sobre diferents punts 

estratègics del seient (el punt més elevat, el més davanter o el lateral) amb l’objectiu de 

buscar la situació més desfavorable possible. Tal com s’observa a l’Annex D, però, aquests 

assajos no són crítics en comparació als publicats en d’altres normatives, tot i que és 

important validar el correcte funcionament del seient pels assajos 4, 5 i 6 degut a que no 

existeixen altres assajos equivalents a la resta de normes internacionals. 

De les normatives americanes FMVSS [10] i CMVSS [11] s’extreuen els assajos que van des 

del 7 fins el 12. Aquests assajos es basen en l’aplicació d’una o dues forces lineals de 3000N 

sobre tota l’amplada del seient. Donada la magnitud de la força aplicada sobre el seient en 

comparació a la dels assajos publicats per la UIC (Unió Internacional de Ferrocarrils), aquest 

són els assajos a partir dels quals es dimensiona el seient. Tot i que els punts d’aplicació 

d’aquestes forces lineals són diferents depenent de l’assaig realitzat, el dimensionament del 

seient és el mateix per tots ells, donat que els esforços de la secció crítica són els mateixos 

en tots els casos (Annex D). 

Tot i que l’objectiu d’aquests assajos no és dimensionar el suport ni les unions cargolades del 

seient, cal verificar que aquests són capaços de resistir els esforços als que es sotmeten 

durant l’aplicació de les forces descrites. De fet, tal com s’explica a l’Annex D, els cargols es 

dimensionen a partir dels resultats obtinguts als diagrames d’esforços dels assajos 9 i 10. 

 Resistència dels ancoratges i energia d’absorció del seient 

Els últims 4 assajos del plec de condicions de l’Annex C tenen diferents objectius: per una 

banda, dimensionar els suports i les unions cargolades del seient i, per l’altra, determinar el 

nivell d’absorció d’energia que té el seient en diferents situacions plantejades. 

Els assajos 13 i 14 s’extreuen del Reglament 80 [7] i la directiva 74/408/CE [8]. L’assaig 14 

consisteix en l’aplicació d’una única força lineal a la part posterior del seient i es realitza per 

tal de determinar si el suport i les unions cargolades del seient són capaços de resistir un fort 

impacte posterior, per exemple, d’una maleta. Els suports del seient es dimensionen segons 

la secció crítica d’aquest assaig. 

L’assaig 13, no només té l’objectiu de determinar si la rigidesa del suport i les unions 

cargolades és la necessària com per suportar forts esforços, sinó que també pretén 

determinar si el nivell d’absorció d’energia és l’adequat. Per això, es fixa el desplaçament 
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màxim que ha de tenir el punt inferior d’aplicació de la força i el desplaçament mínim que ha 

de tenir el punt superior una vegada aplicades ambdues càrregues. Aquests valors màxim i 

mínim són, respectivament, 50mm pel punt inferior i 100mm pel superior.  

Els assajos 15 i 16 són una adaptació d’alguns assajos descrits a les normatives americanes 

FMVSS [10] i CMVSS [11], que són normatives redactades per a la homologació de seients 

d’autobusos escolars. Ambdós assajos tenen per objectiu dimensionar el suport i les unions 

cargolades del seient i determinar el nivell d’absorció d’energia del seient. El primer d’aquests 

assajos consta de dues fases: a la primera, s’aplica una força lineal de 2000N a la zona 

inferior del seient i cal verificar que el desplaçament màxim del seient és inferior a 150mm; 

mentre que a la segona fase se li suma a aquesta càrrega una força lineal de 3000N a la 

zona superior i cal verificar que el desplaçament màxim del seient és superior a 350mm. 

L’assaig 16, l’últim del plec de condicions estructurals del seient, consisteix en l’aplicació 

d’una única força lineal a la zona davantera del seient en la direcció contrària. Aquest assaig 

també serveix per verificar el nivell d’absorció d’energia del seient. El valor d’aquesta força 

lineal és de 5000N i el desplaçament màxim del seient ha de ser superior a 250mm. 

4.2. Estudi de viabilitat i presa de decisions 

En aquest apartat s’estudia de forma detallada el comportament dels diferents dissenys del 

seient realitzats enfront als assajos descrits a l’apartat anterior i a l’Annex C. Per això, es 

parteix d’una geometria bàsica i senzilla (sense nervis ni costelles) que s’ha dissenyat amb 

Catia V5 (Annex A). Els resultats obtinguts a les diferents simulacions permeten veure quins 

són els punts febles d’aquesta geometria per tal de modificar-la i obtenir un comportament 

millor a les geometries posteriors. En cas de superar tots els assajos, també és important 

intentar millorar aquesta geometria, ja que una de nova pot permetre a una reducció de 

l’espessor de les peces que componen el seient i, per tant, una reducció de pes i costos, 

sense comprometre el compliment dels assajos. 

4.2.1. Geometria bàsica 

Tant la geometria bàsica com els posteriors models realitzats estan compostos de 4 

elements principals, tal com es pot observar a la Figura 4.3 mostrada a continuació. Aquests 

elements són la base, el recolza esquenes, el frontal i el suport.  
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La base, el frontal i el recolza esquenes formen l’estructura principal del seient i, tal com s’ha 

explicat anteriorment, es fabriquen per injecció en motlle amb un material plàstic ABS. A 

partir dels assajos destinats a verificar el correcte comportament d’aquests components 

(assajos que van des del 2 fins al 12) s’ha determinat que el gruix mínim necessari, suposant 

que es fabriquen amb el material plàstic Lustran ABS LGA [12], és de 2,6mm. Aquest gruix 

s’ha calculat de forma teòrica, considerant una secció tubular rectangular constant i, per tant, 

cal ajustar-lo a partir dels resultats obtinguts a les simulacions amb l’objectiu de no 

sobredimensionar el seient i tenir un pes i uns costos excessius. A la Figura 4.4 s’observa la 

vista explosionada d’aquesta geometria, tenint en compte el gruix inicial calculat a l’Annex D. 

 

 

Figura 4.3. Geometria bàsica del seient. 

Suport 

Recolza 

esquenes Frontal 

Base 

Figura 4.4. Vista explosionada de la geometria bàsica del seient. 
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La funció de la base del seient és la de suportar tots els esforços als quals aquest es troba 

sotmès. És per això que cal esperar que les concentracions de tensions més elevades es 

trobin en aquest element del seient. A més, també té la funció de transmetre aquests 

esforços al suport i al terra del tren al qual es troba collat (més endavant, s’explica de forma 

resumida el disseny dels suports). Pel que fa al recolza esquenes, és un element important a 

l’hora d’assegurar la comoditat dels usuaris i, per tant, és necessari estudiar quina ha de ser 

la curvatura idònia que aquest ha de tenir. Finalment, el frontal és la peça que té les funcions 

d’unir la base i el recolza esquenes i donar al seient un acabat adient, tenint en compte 

aspectes estètics i assegurant que es verifiquin els requeriments de radis de curvatura 

mínims descrits anteriorment. 

A la Taula 4.1 es mostra el pes de l’estructura de plàstic del seient desglossat en els 3 

elements que el componen: la base, el recolza esquenes i el frontal. El pes d’aquestes peces 

té una repercussió directa sobre el cost de fabricació del seient, tal com es veurà més 

endavant al càlcul del pressupost, ja que el cost del plàstic ABS ve donat per unitats de pes. 

Nom de la peça Unitats Pes/unitat [kg] 

Base 1 1,557 

Recolza esquenes 1 0,265 

Frontal 1 0,589 

ESTRUCTURA DE PLÀSTIC 1 2,411 

 

El suport del seient està format per 3 peces: les dues potes (o suport inferior) i el suport 

superior (Figura 4.5). Tal com s’ha explicat a l’apartat d’antecedents, aquestes peces es 

fabriquen amb xapa d’acer doblegada i tallada per formar la geometria desitjada. 

 

Taula 4.1. Pes de l’estructura de plàstic del seient desglossat per peces. 
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A l’Annex D, es mostren els càlculs realitzats per a l’obtenció d’un gruix inicial amb el que 

començar a treballar la geometria. Per a la realització d’aquests càlculs teòrics inicials, s’han 

considerat dues seccions en C simètriques de gruix constant, que representen les dues 

potes de les que es composa el conjunt (el suport superior no es té en compte a l’hora de 

realitzar aquests càlculs. Considerant com a material de partida la bobina d’acer laminat en 

calent S275R [13] (la seva tensió del límit elàstic és de 275MPa) per als assajos que van des 

del 13 fins al 16, el gruix mínim necessari per aquests elements és de 1,9mm. 

A l’hora de realitzar el disseny dels suports és necessari tenir molt present que aquestes 

peces s’obtenen a partir de xapa d’acer i que, per tant, existeixen certes limitacions 

geomètriques que cal solucionar, per exemple, per mitjà de soldadures. A la Figura 4.6 es 

presenta la geometria inicial necessària de la xapa d’acer (una vegada tallada i realitzats els 

forats) i la geometria final, una vegada realitzades totes les operacions de doblegat. 

                         

 

Per tal d’unir les diferents arestes lliures obtingudes a les cantonades de la geometria és 

necessari aplicar 4 cordons de soldadura de 30mm de longitud. El suport posterior, per altra 

Figura 4.5. Disseny del suport amb xapa d’acer del seient. 

Figura 4.6. Geometria de la xapa del suport inferior. 

Cordó de 

soldadura 
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banda, no requereix de cordons de soldadura, donat que té una geometria molt senzilla i 

oberta. La Figura 4.7 mostra aquesta geometria, tant per la xapa sense doblegar com per la 

xapa una vegada doblegada. 

 

 

A la Taula 4.2 es mostra el pes del suport del seient, desglossat per elements que el 

componen, considerant el gruix calculat de 1,9mm  i tenint en compte que la densitat de 

l’acer és de 7,860 g/cm
3
. 

Nom de la peça Unitats Pes/unitat [kg] 

Suport inferior 2 1,346 

Suport superior 1 1,963 

CONJUNT DEL SUPORT 1 4,655 

 

El pes total del seient per a la geometria bàsica i els espessors inicials de les diferents peces 

calculats de forma teòrica a l’Annex D és, per tant, de 7,066 kg. 

Per acabar amb el disseny del seient, és necessari determinar quin tipus d’unions 

s’estableixen entre les diferents peces que el componen. En aquest cas, s’ha escollit utilitzar 

unions cargolades, que uneixen el seient amb el terra i el suport superior amb els suports 

inferiors i amb l’estructura de plàstic del seient. És a dir, cal dissenyar les unions cargolades 

a 3 seccions diferents del seient. Aquests càlculs es troben detallats a l’Annex D i estan 

basats en els diagrames d’esforços obtinguts en aquest mateix annex. A la Figura 4.8 

Figura 4.7. Geometria de la xapa del suport superior. 

Taula 4.2. Pes del suport del seient desglossat per peces. 
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mostrada a continuació es poden apreciar quines són les 3 seccions calculades i la quantitat 

i característiques dels cargols de cadascuna d’aquestes seccions. 

 

 

Per tant, considerant que s’utilitzen 4 cargols a cada secció, aquests han de tenir una mètrica 

M12 i ser de la classe 8.8 (la força de muntatge límit dels cargols és de 38300N i el moment 

de muntatge que cal prescriure per assegurar una correcta subjecció és de 77,4Nm). 

4.2.1.1.Estudi ergonòmic 

Gràcies a la realització d’un disseny parametritzat del seient ha estat possible fer un estudi 

ergonòmic de la manera més eficient possible, que permet observar els canvis que es 

produeixen amb cadascuna de les modificacions dels diferents paràmetres de disseny que 

es citen a l’Annex A. Una vegada obtinguda la geometria bàsica, a partir de la qual es 

realitzen totes les modificacions necessàries per assegurar el correcte funcionament del 

seient, és necessari realitzar un estudi ergonòmic que permeti determinar les dimensions 

òptimes per a aquests paràmetres. Tot seguit, es mostren els efectes que tenen els 

paràmetres més significatius i es determinen els valors finals a partir dels quals es realitzen 

els càlculs i les simulacions pertinents. 

 Paràmetre A 

El paràmetre A de disseny, determina l’alçada que té el seient i, per tant, la superfície sobre 

la qual es recolza l’esquena de l’usuari. Les normatives citades no especifiquen valors de 

referència per aquest paràmetre, cosa que fa més difícil fixar-ne un valor òptim. Com ja s’ha 

Figura 4.8. Localització, dimensió i classe dels cargols. 
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explicat al plec de condicions ergonòmiques, és necessari verificar que el disseny realitzat és 

adequat per un dummy femení del percentil 5 i per un dummy masculí del percentil 95. A la 

Figura 4.1 es mostra quina seria la posició que adoptaria cadascun d’aquests dummies per 

un valor d’aquesta variable de 620 mm. 

     

 

Tal com s’observa a la Figura 4.1, aquesta dimensió assegura que el cap del dummy femení 

no arribi a contactar amb la zona superior del seient en cas d’inclinar el coll cap enrere, de 

manera que s’eviten possibles lesions durant el viatge degudes als sotracs de la via o a 

accidents. Tanmateix, el dummy masculí disposa de la superfície necessària per recolzar 

còmodament l’esquena. 

Paràmetre B 

Per tal de determinar la dimensió òptima d’aquest paràmetre s’ha optat per donar-li el màxim 

valor possible que permeti que el dummy femení pugui doblegar els genolls amb comoditat, 

a la vegada que recolza els peus a terra i les cuixes sobre el seient (Figura 4.2). 

 

Figura 4.9. Posicionament dels dummies femení i masculí 

amb un valor per a la variable A de 620 mm. 
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La dimensió del paràmetre R segons la Figura 4.2 és de 385 mm i, per tant, es verifica la 

condició dimensional definida al Reglament 107 [7], que imposa que el valor mínim d’aquest 

paràmetre és de 350 mm. 

 Paràmetre C 

L’estratègia emprada a l’hora de definir el valor òptim per aquest paràmetre ha estat la 

mateixa que per al paràmetre B, és a dir, s’ha escollit el valor màxim que permet a un dummy 

femení del percentil 5 asseure’s amb comoditat, recolzant l’esquena i les cuixes sobre el 

seient i la planta dels peus sobre el terra. A partir d’aquest criteri, s’ha establert que el valor 

òptim del paràmetre C del seient ha de ser de 295 mm, forçant el posicionament del dummy 

femení del percentil 5 i el dummy masculí del percentil 95 que es mostra a la Figura 4.3. 

                

 

Figura 4.10. Posicionament dels dummies femení i masculí 

amb un valor per a la variable B de 340 mm. 

Figura 4.11. Posicionament dels dummies femení i masculí amb un valor per 

a la variable C de 295 mm i de 15º per a la variable D. 
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Amb aquests valors, el paràmetre S de la Figura 4.2 té un valor de 345 mm i, per tant, no 

verifica la condició dimensional definida al Reglament 107 [7] que determina que el valor 

mínim per aquest paràmetre és de 400 mm. A més, a la Figura 4.3 s’observa que la posició 

d’un dummy masculí del percentil 95 no és la més idònia, donat que ha de asseure’s amb els 

genolls excessivament doblegats. És necessari, per tant, arribar a una solució de compromís, 

augmentant el paràmetre S del seient fins als 400 mm (Figura 4.4), per tal de verificar la 

condició dimensional del Reglament 107 i millorar la posició del dummy masculí del percentil 

95, tot i que això vagi en detriment de la comoditat d’una persona amb les mesures d’un 

dummy femení del percentil 5. 

                

 

 Paràmetre D 

El criteri que es segueix per tal d’escollir el valor del paràmetre D (inclinació del seient) és, 

únicament, la comoditat dels usuaris, ja que no existeix una norma que fixi uns valors llindar. 

Per això, s’estudia la posició que adopten els dos dummies descrits anteriorment, buscant 

que aquests adoptin una postura suficientment rígida com per no produir dolor d’esquena ni 

lesions a llarg termini i suficientment relaxada com per garantir la comoditat durant tot el 

trajecte. Seguint aquest criteri, el valor del paràmetre D escollit és de 15º (la Figura 4.4 

mostra les postures que adopten els dummies femení i masculí en aquestes condicions). 

  

 

Figura 4.12. Posicionament dels dummies femení i masculí amb un valor per 

a la variable C de 350 mm i de 15º per a la variable D. 
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Paràmetre G 

El paràmetre G està directament relacionat amb l’amplada del seient, ja que és el paràmetre 

emprat per a la obtenció de les superfícies de referència durant el disseny (Annex A). Per tal 

de garantir un dimensionament adequat de l’amplada del seient per a tots els usuaris, es tria 

un valor que permeti que l’esquena d’un dummy masculí del percentil 95 es recolzi en la seva 

totalitat sobre la part inclinada del seient, sense que hi hagi zones que sobresurtin. A les 

Figures 4.5 i 4.6 s’observa la posició dels dummies femení i masculí asseguts sobre un 

seient dissenyat amb un valor de 475 mm pel paràmetre G. 

           

 

Seguint aquest criteri, es pot apreciar que existeix un espai no útil del seient per al dummy 

femení del percentil 5, fet inevitable si es vol dissenyar el seient per a la gran majoria 

d’usuaris que puguin utilitzar el transport públic. Cal, però, arribar a una solució de 

compromís que minimitzi aquest espai no útil i és per això que s’escull el valor mínim del 

paràmetre G que asseguri una amplada suficient pel dummy masculí. 

Figura 4.13. Vista superior del posicionament dels dummies femení i masculí 

amb un valor per a la variable G de 475 mm. 
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Amb aquest valor del paràmetre G, l’amplada total del seient és de 470 mm i, per tant, es 

verifica la condició dimensional del Reglament 107 [7] que determina que el valor mínim de 

la l’amplada del seient és de 450 mm (Figura 4.2). 

A part d’aquests paràmetres, és important mantenir un control dels radis de curvatura de les 

diferents zones del seient, per tal de verificar les condicions de radis de curvatura mínims 

exposades al plec de condicions ergonòmiques, segons el Reglament 17 [7] i la Directiva 

74/408/CE [8]. Per tal d’assegurar que no hi hagi cap zona amb un radi de curvatura inferior, 

els paràmetres “Fillet petit” i “Fillet gran” es defineixen tal que el mínim valor possible sigui 

igual o superior a 5 mm. Altres paràmetres, com els radis del seient (paràmetres R1, R2, etc.) 

o la caiguda de la base (paràmetre I), s’escullen per raons estètiques i/o per la comoditat dels 

usuaris. 

4.2.1.2. Simulacions 

Una vegada presentat el disseny del seient i realitzat l’estudi ergonòmic corresponent, es 

procedeix a realitzar els diferents assajos de freqüència i estàtics descrits a l’Annex C, a 

partir dels quals es determina si el disseny descrit compleix totes les especificacions de 

resistència i absorció d’energia. 

 

 

Figura 4.14. Vista frontal del posicionament dels dummies femení i 

masculí amb un valor per a la variable G de 475 mm. 
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4.2.1.2.1. Assajos de freqüència 

Els assajos de freqüència tenen com a principal objectiu verificar que el seient no pateixi 

deformacions plàstiques durant el seu ús degudes a l’acoblament de la seva freqüència 

pròpia amb la freqüència pròpia del vehicle al que va collat (en aquest cas, un tren o un 

autobús). 

Els assajos de freqüència es poden diferenciar entre l’anàlisi de freqüència pròpia o lliure (el 

seient es troba totalment lliure, sense els ancoratges que l’uneixen al vehicle) i l’assaig de 

freqüència amb els ancoratges (es simulen també les restriccions del seient degudes a la 

unió d’aquest amb el terra del vehicle). Tal com s’ha exposat anteriorment al plec de 

condicions estructurats del seient, segons la publicació de la Unió Internacional de 

Ferrocarrils, UIC 566 3ª Edició, un seient de tren ha de tenir una freqüència pròpia de 

vibració superior als 30 Hz [9] per tal de garantir un funcionament adequat.  

Emprant el mòdul d’anàlisis estructural del que disposa el software Catia V5, tal com s’indica 

a l’apartat corresponent de l’Annex E, s’obté que la freqüència pròpia del disseny inicial del 

seient és de 45,91Hz verificant d’aquesta manera el primer dels assajos descrits al plec de 

condicions (es disposa d’un gran marge de maniobra per a la realització de les modificacions 

posteriors). 

No existeix una normativa que especifiqui un mínim valor per a la freqüència del seient una 

vegada collat al terra del vehicle (segons el disseny, aquest pot anar collat al vehicle de 

moltes maneres diferents i, per tant, és difícil fixar un valor mínim que s’adapti a totes les 

configuracions). No obstant, al plec de condicions s’ha realitzat un càlcul senzill per 

determinar la freqüència habitual d’un tren a partir del qual s’ha determinat que la freqüència 

del seient collat al terra del vehicle ha de ser superior a 30 Hz. Utilitzant el software Catia V5 i 

definint la unió del seient amb el terra com una restricció del desplaçament de la superfície 

inferior dels suports, la freqüència que s’obté és de 32,84Hz. 

4.2.1.2.2. Assajos estàtics 

Una vegada s’ha verificat que el disseny compleix el primer dels assajos estructurals, l’assaig 

de freqüència lliure, es realitzen les simulacions dels diferents assajos estàtics que cal 

superar per tal d’aconseguir la homologació a nivell europeu i nord-americà. Tal com 

s’exposa al següent apartat, el software Catia V5 té certes limitacions a l’hora de simular 
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grans desplaçaments i deformacions, de manera que els resultats obtinguts són recolzats 

pels que proporciona el software PamCrash. 

4.2.1.2.2.1. Introducció 

Durant la realització dels primers assajos estàtics amb el mòdul d’anàlisis estructural de Catia 

V5 s’observa que l’error global obtingut és de l’ordre del 50% i, per tant, els resultats que es 

puguin extreure de les posteriors simulacions no són gens fiables (utilitzant únicament aquest 

software, només seria possible comparar els resultats entre les diferents alternatives 

proposades, però mai es podria assegurar que el valor obtingut sigui correcte). 

La raó per la qual l’error d’aquestes simulacions és tan elevat és que el mòdul d’anàlisi 

estructural de Catia V5 està dissenyat únicament per simular petites deformacions (la malla 

inicial no es deforma juntament amb el seient, sinó que es manté inalterada durant la tota 

simulació, fet que origina grans imprecisions en els càlculs de grans deformacions). 

A part de l’error comès degut a l’algorisme de càlcul emprat en aquest software, cal tenir 

present que, donat que Catia V5 no està dissenyat per simular deformacions permanents, 

els materials es modelen com si aquests fossin elàstics, és a dir, la corba tensió-deformació 

està formada únicament per una zona lineal (els materials amb els que es treballa en aquest 

projecte, l’acer i el plàstic, són materials elastoplàstics que tenen un comportament lineal fins 

arribar a la tensió de límit elàstic d’aquest material, tal com es mostra a la Figura 4.15). 

 

 
Figura 4.15. Corba tensió-deformació d’un material elàstic enfront d’un 

material elastoplàstic. 
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A la Figura 4.15 s’observa com, una vegada dins la zona plàstica del material, per una 

mateixa tensió un material elastoplàstic té una deformació major, mentre que per una 

mateixa deformació els materials elastoplàstics estan sotmesos a una tensió menor. 

Tot això fa necessària la utilització d’un altre software més adient, que permeti definir les 

dues zones de deformació d’un material i que proporcioni uns resultats fiables per a grans 

deformacions. En aquest cas, s’utilitza el mètode explícit de PamCrash (concretament, 

VisualCrash), que és un software dissenyat especialment per a la simulació de grans 

deformacions. La raó per la qual s’ha emprat aquest software en comptes d’altres com 

Abaqus o Nastran és el fet de tenir un coneixement previ i de poder disposar de llicències 

durant un temps limitat gràcies al permís concedit per l’empresa Gestamp Automoció. 

Donat que utilitzar VisualCrash suposa l’ús de llicències que Gestamp Automoció ha adquirit i 

el llançament de cadascun dels càlculs implica ocupar potents màquines de càlcul i, per tant, 

impedir que altres treballadors puguin fer-ne ús per a la realització de projectes importants, el 

seu ús és limitat (per a la realització completa d’aquest projecte no és factible utilitzar 

únicament PamCrash, sinó que aquests càlculs s’utilitzen com un suport als resultats 

obtinguts amb Catia V5). 

Per tal d’utilitzar intel·ligentment els recursos limitats dels que es disposa per a la realització 

de les simulacions, es pretén realitzar el mínim de simulacions possibles amb PamCrash que 

permetin obtenir una bona correlació entre els resultats que proporcionen ambdós softwares, 

a partir de la qual s’obtenen els factors correctors que cal aplicar als valors obtinguts 

posteriorment a les simulacions realitzades amb Catia V5. 

4.2.1.2.2.2. Metodologia de treball i correlació 

Donat que es disposa d’un ús limitat de les llicències de PamCrash i les màquines de càlcul 

de Gestamp Automoció, és necessari enfocar de forma correcta el problema i decidir, 

inicialment, de quins assajos es vol realitzar aquesta simulació de suport amb PamCrash. 

Per tal d’abastar el major rang possible de valors i, per tant, modelar la corba de correlació de 

la millor forma possible (es pretén que, a partir dels factors de correlació obtinguts en aquests 

assajos, es puguin obtenir els factors de correlació de qualsevol del assajos restant 

interpolant) cal simular assajos que estiguin sotmesos a esforços i deformacions extremes. 
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Inicialment, es determinen quins són aquests assajos extrems mitjançant el software Catia 

V5 (a l’Annex E es mostra l’explicació detallada de com s’han realitzat aquestes simulacions). 

Entre els resultats obtinguts, s’escullen els dos extrems (en aquest cas, els assajos 4 i 14) i 

dos assajos intermedis (assaig 3 i etapa inicial de l’assaig 15). Tal com s’explica més 

endavant a l’apartat “Mètode explícit amb PamCrash”, a l’assaig 14 apareix la fallida de 

l’estructura de plàstic del seient, cosa que fa impossible obtenir una corba fiable amb tant 

pocs valors. Per tal de representar de forma més acurada el comportament en aquesta zona 

intermèdia (transicions entre el comportament elàstic i el comportament plàstic i entre el 

comportament plàstic i la fallida del material) es simula l’assaig 14 repetides vegades amb 

diferents valors de càrrega. 

Un altre fenomen que s’observa durant la realització d’aquests assajos és que la corba de 

correlació de les tensions màximes del seient (tensions màximes al suport) no mostra un 

patró clar i, per tant, es decideix simular amb PamCrash diferents gruixos del suport per tal 

d’escollir el més adient amb el que es realitzen les posteriors simulacions amb Catia V5. 

Obtingudes les corbes de correlació corresponents, es prescindeix del software PamCrash 

per treballar únicament amb el mòdul d’anàlisis estructural de Catia V5. A partir dels resultats 

obtinguts mitjançant aquest software, s’aplica el factor corrector corresponent per obtenir-ne 

valors més fiables. 

4.2.1.2.2.2.1. Mètode implícit amb Catia V5 

Per tal d’obtenir els primers resultats i uns valors orientatius a l’hora de determinar quins són 

els assajos més crítics  per, posteriorment, escollir els que es simulen també amb PamCrash, 

es simulen tots els assajos descrits al plec de condicions de l’Annex C. A continuació, es 

mostra la Taula 4.3 amb els resultats obtinguts per als assajos que tenen per objectiu 

determinar la resistència de l’estructura principal del seient, és a dir, les peces fabricades 

amb plàstic ABS. 

El que es pretén determinar en aquests assajos és si aquestes peces estan sotmeses a una 

tensió de Von Misses inferior a la tensió de límit elàstic del material emprat. En tal cas, el 

material es troba dins de la zona de comportament elàstic i, per tant, no pateix deformacions 

permanents. 
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Assaig 
Desplaçament 

[mm] 

Von Misses 

seient [MPa] 

Von Misses 

suport [MPa] 

Error 

global [%] 

2 150,60 85,0 382,8 54,3 

3 155,9 88,0 392,4 54,3 

4 3,66 10,0 70,5 51,7 

5 17,18 36,0 158,4 44,9 

6 14,32 30,0 132,0 44,9 

7 133,07 85,0 418,8 57,0 

8 129,20 85,0 419,4 55,0 

9 139,22 82,0 526,0 56,9 

10 135,34 83,0 526,6 55,2 

11 133,15 82,0 420,9 57,0 

12 129,27 83,0 423,1 55,1 

 

Tal com s’ha explicat anteriorment, l’error global obtingut en aquestes simulacions és de 

l’ordre del 50% i, per tant, els resultats obtingut no són fiables i no poden ser usats per 

determinar si el comportament del seient és correcte. 

Per tal d’obtenir una correlació amb el major rang de valors possibles, cal escollir dos assajos 

que tinguin comportaments oposats i uns valors de tensió i desplaçament molt diferents. 

L’assaig 4, tal com era d’esperar (s’aplica una força de només 500N en sentit transversal), és 

el que sotmet el seient a menors esforços (Figura 4.15). Això, juntament amb el fet d’aplicar 

la força en direcció transversal fan que el desplaçament màxim observat sigui molt baix 

(Figura 4.16) i, per tant, l’assaig 4 és un dels escollits per simular amb PamCrash. 

 

Taula 4.3. Taula de resultats dels assajos de resistència estructural. 

Figura 4.15. Distribució de tensions de l’assaig 4. 
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A la imatge ampliada de la Figura 4.15, s’observa com existeixen dues zones sotmeses a 

una tensió més elevada. La primera d’aquestes zones és la secció del seient on, per raons 

ergonòmiques, es redueix la seva amplada (als càlculs realitzats a l’Annex D no s’ha 

contemplat aquesta secció crítica, donat que s’ha considerat que l’estructura del seient té 

una secció de geometria constant). L’altra zona sotmesa a alts nivells de tensió és on es 

produeix el canvi de direcció entre les parts horitzontal i vertical del seient (aquesta és la 

zona on s’ha considerat que es troba la secció crítica del seient durant els càlculs teòrics 

inicials). No obstant, tal com s’ha dit anteriorment, els nivells de tensió per aquest assaig són 

molt baixos i, per tant, aquest no és un assaig crític a l’hora de validar el disseny. 

 

 

Els assajos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 estan sotmesos a uns esforços molts semblants. Això ja 

s’havia pogut comprovar durant la realització dels càlculs teòrics inicials, en els quals s’ha 

obtingut que l’esforç màxim al que està sotmesa l’estructura del seient és de 898,3Nm (el 

dimensionament del gruix d’aquestes peces s’ha fet a partir d’aquest valor). El desplaçament 

màxim, però, varia lleugerament entre un assaig i un altre. Per tal de realitzar la correlació 

dels assajos entre Catia V5 i PamCrash s’escull l’assaig 2, que consisteix en l’aplicació d’una 

força puntual de 1500N a la part superior del seient. A les Figures 4.17 i 4.18 es mostren la 

distribució de tensions i la deformada del seient per aquest assaig. 

Taula 4.16. Deformada i desplaçament del seient de l’assaig 4. 
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La distribució de tensions que es mostra a la Figura 4.17 i que correspon a l’assaig 2 és la 

mateixa distribució que s’obté a tots els assajos on s¡aplica una força el la direcció 

longitudinal del seient, tant si aquesta s’aplica cap endavant o cap enrere. A la imatge 

ampliada d’aquesta figura es pot apreciar que la zona sotmesa a unes majors tensions és la 

de la secció on l’amplada del seient disminueix, concretament als extrems on la geometria 

del seient conté un radi de curvatura de 50mm. Per tant, aquesta és la zona que cal intentar 

millorar durant la realització d’aquest projecte i en la proposta de millores. 

 

 

Tal com és d’esperar, el desplaçament del seient és pràcticament nul als suports i a la zona 

inferior del seient (representat mitjançant el color blau fosc), mentre que el màxim 

desplaçament està a la zona més elevada del seient (per a l’assaig 2, aquest punt coincideix 

amb el punt d’aplicació de la força de 1500N). 

Figura 4.17. Distribució de tensions de l’assaig 2. 

Taula 4.18. Deformada i desplaçament del seient de l’assaig 2. 
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Els assajos 13, 14, 15 i 16 tenen l’objectiu de validar la resistència dels ancoratges del seient 

i determinar si els nivells d’absorció d’energia són els correctes. Tant la distribució de 

tensions com la de desplaçaments per aquests assajos són equivalents a les mostrades a 

les Figures 4.17 i 4.18 (la zona de tensió màxima es troba a la curvatura de la secció on es 

disminueix l’amplada del seient i el desplaçament màxim té lloc al punt més elevat). A 

continuació, es presenta la taula resum dels resultats obtinguts per aquests assajos (Taula 

4.4). 

Assaig 
Desplaçament 

[mm] 

Von Misses 

seient [MPa] 

Von Misses 

suport [MPa] 

Error 

global [%] 

13 

31,20 (inf.) 

96,60 (sup.) 

129,71 (màx.) 

98,0 459,1 58,1 

14 319,89 195,0 924,3 56,3 

15 
45,70 (etapa 1) 

268,72 (etapa 2) 

31,0 (etapa 1) 

170,0 (etapa 2) 

160,9 (etapa 1) 

778,1 (etapa 2) 
56,8 

16 319,56 200,0 904,4 55,4 

 

L’error global d’aquestes assajos és lleugerament superior a la dels assajos de resistència 

estructural del seient, ja que es tracta d’assajos més exigents que els anteriors i que tenen 

desplaçaments més elevats (l’error degut a les limitacions de l’algorisme de càlcul emprat 

mitjançant Catia V5 augmenta a mesura que augmenta la deformació del seient). Els 

paràmetres que cal estudiar i validar són el desplaçament del seient i la tensió màxima als 

suports, ja que les peces estructurals del seient es dimensionen en funció dels assajos 

estructurals. 

Per a la realització de la correlació entre els resultats obtinguts amb Catia V5 i els obtinguts 

amb PamCrash s’escullen l’assaig 14 (és el que presenta una tensió màxima als suports 

superior) i la primera etapa de l’assaig 15 (és el que presenta una tensió màxima als suports 

inferior). 

 

 

 

 

Taula 4.4. Taula de resultats dels assajos de resistència dels ancoratges. 
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4.2.1.2.2.2.2. Mètode explícit amb PamCrash 

El software PamCrash permet realitzar simulacions dinàmiques dels assajos que amb Catia 

V5 no proporcionen resultats fiables. Tal com s’ha establert, els assajos que es simulen amb 

aquest software son el 2 (aplicació d’una força puntual de 500N al lateral del seient), el 4 

(aplicació d’una força puntual de 1500N a la zona més elevada del seient), el 14 (aplicació 

d’una força lineal de 5000N a la part superior del seient) i l’etapa 1 de l’assaig 15 (aplicació 

d’una força lineal de 200N a la part inferior del seient). 

 

 

A la Figura 4.19 es mostra la distribució de tensions de l’assaig 2 del plec de condicions. Tal 

com succeeix amb la distribució de tensions amb Catia V5, les tensions màximes es troben a 

la curvatura lateral de la secció on es redueix l’amplada del seient. No obstant, els valors 

obtinguts són diferents. 

El valor de la tensió màxima de les peces estructurals del seient és de 42MPa. Tenint en 

compte que el material emprat per a la fabricació d’aquestes peces té una tensió de límit 

elàstic de 37MPa, el seient està treballant a la zona no lineal del material i, per tant, a la zona 

de deformació plàstica permanent (no compleix els requeriments estructurals descrits 

anteriorment). 

De la mateixa manera, s’obtenen les distribucions de tensió i els desplaçaments dels 

diferents assajos a simular amb PamCrash. El més exigent de tots és el de l’assaig 14, on es 

sotmet al seient a elevats nivells de tensió i, conseqüentment, elevades deformacions (Figura 

4.20). 

Figura 4.19. Distribució de tensions de l’assaig 2 amb PamCrash. 
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El desplaçament màxim d’aquest assaig és de 868,2mm. Tal com s’observa a la Figura 4.20, 

la deformació és màxima i el seient arriba a tenir un comportament en el que l’aplicació de 

qualsevol nivell de força pot suposar un augment elevat de la deformada (estat final de la 

zona de comportament plàstic). Entre l’assaig anterior i aquest existeixen una sèrie d’estats 

de la corba tensió-deformació que defineixen també la corba de correlació que es vol obtenir. 

Per tant, els assajos escollits són insuficients per descriure el comportament global de 

qualsevol dels assajos estudiats. 

És necessari, per tant, descriure els estats intermedis entre aquests dos assajos. Això és 

possible a partir de la simulació de l’assaig 14 (el més exigents de tots) amb diferents nivells 

de càrrega (500N, 1000N, 1500N, 2000N, 2500N i 3000N). 

Per a càrregues de 2500N i 3000N el comportament del seient és semblant al de l’assaig 14, 

ja que aquest es troba treballant als estats finals de la zona plàstica del material ABS. Amb 

una càrrega de 2000N o menys el seient treballa en la zona lineal o als estats inicials de la 

zona plàstica. Aquests assajos extres permeten descriure de forma més correcta els estats 

intermedis entre el comportament lineal i la fallida del material (estats finals de la zona 

plàstica) de la corba de correlació entre els resultats obtinguts amb ambdós softwares. Tot 

seguit, es mostra la taula resum dels assajos realitzats amb Catia V5 (Taula 4.5). 

 

 

Figura 4.20. Deformada del seient de l’assaig 14 amb PamCrash. 
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Cas 
Desplaçament 

[mm] 

Von Misses 

seient [MPa] 

Von Misses 

suport [MPa] 

1 (assaig 4) 3,66 2,5 25,21 

2 (assaig 14 amb 500N) 49,20 6,0 14,39 

3 (etapa 1 de l’assaig 15) 79,00 11,0 62,39 

4 (assaig 14 amb 1000N) 99,20 14,0 51,19 

5 (assaig 14 amb 1500N) 163,90 23,0 78,25 

6 (assaig 14 amb 2000N) 256,60 32,0 147,70 

7 (assaig 2) 352,00 42,0 105,20 

8 (assaig 14 amb 2500N) 657,50 64,0 104,60 

9 (assaig 14 amb 3000N) 777,40 115,0 172,90 

10 (assaig 14) 868,20 115,0 199,50 

 

4.2.1.2.2.2.3. Obtenció de les corbes de correlació 

Tal com s’ha explicat a l’apartat anterior, durant la realització de les simulacions amb 

PamCrash s’ha vist la necessitat de realitzar assajos extres per tal de definir correctament les 

corbes de correlació de la zona intermèdia. Donat que, inicialment, no s’havia previst la 

necessitat de realitzar aquests assajos, cal simular-los amb Catia V5, per tal de comparar els 

resultats amb els obtinguts amb PamCrash. Inicialment, es mostra la correlació entre els 

resultats obtinguts amb PamCrash i els obtinguts amb Catia V5 pel que fa al desplaçament 

(Taula 4.6 i Figura 4.7). 

DEPLAÇAMENT [mm] 

Cas PamCrash Catia V5 Factor corrector 

1 (assaig 4) 3,66 3,66 1,00 

2 (assaig 14 amb 500N) 49,20 32,00 1,54 

3 (etapa 1 de l’assaig 15) 79,00 45,70 1,73 

4 (assaig 14 amb 1000N) 99,20 64,00 1,55 

5 (assaig 14 amb 1500N) 163,90 96,00 1,71 

6 (assaig 14 amb 2000N) 256,60 128,00 2,00 

7 (assaig 3) 352,00 150,60 2,34 

8 (assaig 14 amb 2500N) 657,50 160,00 4,11 

9 (assaig 14 amb 3000N) 777,40 192,00 4,05 

10 (assaig 14) 868,20 319,89 2,71 

 
Taula 4.6. Taula de resultats de la correlació del desplaçament. 

Taula 4.5. Taula de resultats dels assajos mitjançant PamCrash. 
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La Figura 4.21 mostra la corba que relaciona el factor de correcció del desplaçament en 

funció del desplaçament obtingut mitjançant el software Catia V5. En aquesta corba es 

poden observar 3 comportament diferents en funció de la zona de treball del material del 

seient en aquell instant. La zona 1 correspon amb la zona de comportament lineal del 

material, és a dir, que tota deformació dins d’aquest interval de valors es recupera en el 

moment en que el seient deixa d’estar sotmès a la càrrega aplicada. El factor corrector per 

aquests estats també augmenta de forma lineal amb el desplaçament obtingut (donat que el 

material no arriba a plastificar, la diferència entre els valors obtinguts amb cada software es 

deu únicament al fet de que l’algorisme de càlcul de Catia V5 no adapta la malla inicial de la 

geometria a la deformació del seient). 

A les zones 2 i 3 el material es troba treballant a la zona plàstica i, per tant, el factor de 

correcció té també en compte la diferència entre considerar que el material és elàstic o 

elastoplàstic. A la zona 2 el factor corrector entre els dos softwares pateix un creixement 

exponencial fins arribar a un màxim que correspon també al màxim observat a la corba 

tensió-deformació de la Figura 4.15. Una vegada assolit aquest màxim, el comportament del 

seient entra a la zona 3, on es produeix la estricció de fluència del material (té lloc la 

disminució brusca de la secció i, per tant, de la tensió enginyeril necessària per tal d’obtenir el 

mateix nivell de deformació). El factor corrector d’aquesta zona pateix una forta disminució a 

mesura que augmenta el desplaçament obtingut amb Catia V5. 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Figura 4.21. Corba de correlació del desplaçament del seient. 
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La corba a traços de color blau de la Figura 4.21 és la que s’hauria obtingut si no s’haguessin 

realitzat els assajos extres descrits anteriorment. Tal com es pot observar, amb els valors 

dels casos 1, 3, 7 i 10, la corba de correlació obtinguda no representa correctament la 

transició entre el comportament elàstic i la fallida del material. 

A continuació, es realitza l’estudi corresponent de la tensió a l’estructura del seient amb 

l’objectiu d’obtenir una nova corba de correlació per aquest paràmetre. A la Taula 4.7 i la 

Figura 4.22 es mostren els valors obtinguts per ambdós softwares i la corba de correlació 

corresponent. 

TENSIÓ A L’ESTRUCTURA DEL SEIENT [mm] 

Cas PamCrash Catia V5 Factor corrector 

1 (assaig 4) 2,5 10,0 0,25 

2 (assaig 14 amb 500N) 6,0 18,0 0,35 

3 (etapa 1 de l’assaig 15) 11,0 31,0 0,39 

4 (assaig 14 amb 1000N) 14,0 35,0 0,40 

5 (assaig 14 amb 1500N) 23,0 50,0 0,46 

6 (assaig 14 amb 2000N) 32,0 65,0 0,49 

7 (assaig 3) 42,0 85,0 0,49 

8 (assaig 14 amb 2500N) 64,0 90,0 0,71 

9 (assaig 14 amb 3000N) 115,0 105,0 1,10 

10 (assaig 14) 115,0 195,0 0,59 

 

 

 

Zona 1 

Zona 2 
Zona 3 

Figura 4.22. Corba de correlació de la tensió a l’estructura del seient. 

Taula 4.7. Taula de resultats de la correlació de la tensió a l’estructura del seient. 
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Tal com s’observa a la Figura 4.22, la corba de correlació de la tensió a l’estructura del seient 

té la mateixa tendència que la corba de correlació del desplaçament analitzada anteriorment 

(Figura 4.21). En ambdós casos, poden distingir-se 3 zones diferenciades pel comportament 

del material (la zona 1 mostra la correlació a la zona elàstica del material, a la zona 2 el 

material deforma plàsticament i es troba sotmès a un enduriment per deformació fins arribar 

a la tensió màxima i a la zona 3 es produeix una reducció brusca de la secció). 

A la corba de correlació del desplaçament s’observa que, a les zones 1 i 2, la diferència entre 

els resultats obtinguts amb un programa i l’altre augmenta a mesura que augmenta el 

desplaçament del seient (el factor corrector s’allunya de la unitat a mesura que el 

desplaçament obtingut amb Catia V5 és major). A la corba de correlació de la tensió de 

l’estructura, però, la diferència entre els resultats obtinguts amb els dos softwares és mínima 

al punt de màxima tensió de la corba tensió-deformació.  

Això és degut a la influència de l’enduriment per deformació que té lloc, sobretot, a la segona 

zona de la corba de correlació. Definir els materials de PamCrash amb un comportament 

elastoplàstic en comptes d’utilitzar materials elàstics com es fa amb Catia V5 suposa una 

disminució de la rigidesa del material. No obstant, a mesura que les peces del seient es 

deformen, s’aprecia un augment de la duresa del material, que es contraposa amb la 

disminució deguda al comportament plàstic de les peces. Aquests dos fenòmens, juntament 

amb la inexactitud dels resultats obtinguts amb Catia V5 degut a les grans deformacions 

apreciades durant els assajos, són els que determinen les corbes de correlació de les 

Figures 4.21 i 4.22. 

Arribats a aquest punt, ja és possible correlacionar els resultats obtinguts amb Catia V5 amb 

els obtinguts amb PamCrash de les peces estructurals del seient. Per tal de correlacionar 

també la tensió a la que es troben sotmesos els suports (necessari per verificar el 

compliment de la normativa de la resistència dels ancoratges) es calcula la tensió màxima del 

seient per cada assaig simulat amb els dos softwares (tal com s’ha pogut comprovar durant 

la realització dels càlculs teòrics inicials i les simulacions inicials amb Catia V5, els suports 

són les peces del seient sotmeses a majors esforços). La Taula 4.8 conté els valors obtinguts 

per aquest paràmetre, juntament amb els factors correctors de cadascun d’ells. 
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TENSIÓ ALS SUPORTS DEL SEIENT [mm] 

Cas PamCrash Catia V5 Factor corrector 

1 (assaig 4) 25,21 69,80 0,25 

2 (assaig 14 amb 500N) 14,39 70,48 0,33 

3 (etapa 1 de l’assaig 15) 62,39 160,90 0,39 

4 (assaig 14 amb 1000N) 51,19 139,60 0,40 

5 (assaig 14 amb 1500N) 78,25 209,40 0,46 

6 (assaig 14 amb 2000N) 147,70 349,00 0,49 

7 (assaig 3) 105,20 279,20 0,56 

8 (assaig 14 amb 2500N) 104,60 382,80 0,71 

9 (assaig 14 amb 3000N) 172,90 418,80 1,10 

10 (assaig 14) 199,50 698,00 0,68 

 

A partir de la taula de valors presentada anteriorment, s’obté la corba que relaciona la tensió 

màxima als suports amb Catia V5 amb el factor corrector corresponent de la Figura 4.23. 

 

 

A diferència del que succeeix en la correlació dels elements estructurals del seient, la corba 

de la Figura 4.23 no mostra una tendència clara de la variació del coeficient de correlació per 

a diferents valors de tensió, sinó una distribució aleatòria dels punts que no segueix cap llei 

amb la que treballar posteriorment. Això es deu a que les càrregues a les que es sotmet el 

seient es troben aplicades sobre els elements estructurals i, per tant, de diferència de 

Figura 4.23. Corba de correlació de la tensió als suports. 

Taula 4.8. Taula de resultats de la correlació de la tensió als suports. 
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comportament entre l’estructura del seient amb Catia V5 i PamCrash té una influència poc 

predictible sobre els suports. 

La tensió màxima dels suports del cas 10 estudiat, que correspon amb l’assaig 14 del plec de 

condicions, té un valor de 199,50MPa, molt lluny dels 275MPa de la tensió de límit elàstic de 

l’acer S275JR amb que es fabriquen aquestes peces. Donat que la corba de correlació 

obtinguda per la tensió dels suports no mostra una llei amb la que es pugui treballar 

posteriorment, la estratègia a seguir des d’aquest moment del projecte consisteix a 

dimensionar els suports del seient mitjançant PamCrash i, posteriorment, optimitzar el 

disseny de la seva estructura a partir del mòdul d’anàlisis estàtics de Catia V5. 

A l’hora de dimensionar els suports es pretén reduir la seva rigidesa fins obtenir un valor 

màxim de tensió a l’assaig 14 pròxim a la tensió de límit elàstic del material emprat. Per això, 

existeixen diferents estratègies a seguir: substituir el material per un que tingui una tensió de 

límit elàstic menor, modificar els valors del paràmetres geomètrics característics o reduir el 

seu espessor. Donat que el cost de l’acer ve determinat, principalment, pel seu pes total 

(altres paràmetres com la tensió de límit elàstic i l’espessor de la lamina també hi tenen una 

certa influència sobre el preu, tot i que en menor mesura) es decideix actuar sobre l’espessor 

dels suports. Una vegada realitzada la simulació de l’assaig 14 mitjançant PamCrash per a 

diferents espessors dels suports, s’obtenen els valors de tensió màxima mostrats a 

continuació, a la taula 4.9. 

RELACIÓ ENTRE EL GRUIX I LA 

TENSIÓ DELS SUPORTS 

Gruix [mm] Tensió [MPa] 

1,9 199,5 

1,6 209,0 

1,4 238,5 

1,3 257,7 

1,2 285,4 

1,0 346,9 

 

Per tal de visualitzar quina tendència té el gruix dels suports sobre la tensió màxima a la que 

aquests estan sotmesos, és possible representar gràficament els resultats (Figura 4.24). 

Taula 4.9. Taula de valors de la tensió en funció del gruix dels suports. 
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Tal com s’observa a la Taula 4.9 i la Figura 4.24, el gruix mínim necessari per assegurar el 

correcte funcionament dels suports del seient és de 1,3mm. No obstant, tenint en compte 

que el gruix fixat no es modifica posteriorment tot i les possibles variacions de les peces 

estructurals, és convenient utilitzar un valor lleugerament superior que proporcioni un 

coeficient de seguretat major (amb un gruix de 1,4mm s’obté un coeficient de seguretat de 

1,15). 

 

 

Figura 4.24. Relació entre el gruix del suport i la seva tensió màxima. 

Figura 4.25. Distribució de tensions per un espessor de 1,4mm. 
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A la Figura 4.25 es mostra la distribució de tensions de l’assaig 14 per un gruix dels suports 

de 1,4mm. Tal com es pot apreciar, la tensió màxima de Von Misses obtinguda és de 

238,5MPa, inferior als 275MPa que pot suportar l’acer S275JR sense deformar plàsticament. 

La reducció de pes obtinguda amb aquesta millora és de 1,225 kg, que suposa el 17,3% del 

pes total original. El pes del suport, per tant, passa a ser de 3,430 kg i el pes total del conjunt 

és de 5,841 kg. 

4.2.1.2.2.3. Assajos estàtics mitjançant Catia V5 

Una vegada realitzades les correlacions de les simulacions dels assajos es procedeix a 

obtenir els resultats finals d’aquestes simulacions mitjançant Catia V5 (a partir d’aquest 

moment, es deixa d’utilitzar PamCrash per treballar únicament amb Catia V5). Tot seguit, es 

presenten els resultats obtinguts pel model bàsic original del seient (espessors calculats 

teòricament i geometria inicial), juntament amb els de dues propostes de millora que 

consisteixen en la reducció de l’espessor dels suports analitzada anteriorment amb 

PamCrash i una lleugera modificació en la geometria de la secció crítica del seient. 

4.2.1.2.2.3.1. Model bàsic original 

El model bàsic original del seient té les característiques geomètriques i de material descrites 

inicialment en aquest apartat. Per tal de validar el disseny d’aquest model pel que fa als 

requeriments de resistència de l’estructura del seient, es realitzen les simulacions 

corresponents als assajos que van des del 2 fins el 12 i s’obté el valor de la tensió de Von 

Misses màxima a la que es troben sotmeses aquestes peces. A partir d’aquest valor, s’utilitza 

la corba de correlació de la Figura 4.22 per calcular el factor corrector o factor d’escala 

(fcorrector) que correspon a aquest valor i es calcula la tensió de Von Misses corregida segons 

l’equació 4.1 mostrada a continuació. 

                                                          (Eq. 4.1) 

A la Taula 4.10 s’exposen els resultats obtinguts durant les simulacions per a la tensió de 

Von Misses, juntament amb el factor corrector i la tensió corregida corresponent. 
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Assaig 
Von Misses 

[MPa] 

Factor 

corrector 

Von Misses 

corregit [MPa] 

2 85,0 0,52 44,2 

3 88,0 0,56 49,3 

4 10,0 0,30 3,0 

5 36,0 0,37 13,3 

6 30,0 0,35 10,5 

7 85,0 0,52 44,2 

8 85,0 0,52 44,2 

9 82,0 0,50 41,0 

10 83,0 0,51 42,3 

11 82,0 0,50 41,0 

12 83,0 0,51 42,3 

 

Com es pot observar a la Taula 4.10 la resistència estructural del seient utilitzant el material 

Lustran ABS LGA és insuficient per satisfer els requeriments estructurals de tots els assajos 

excepte els 4, 5 i 6, que donat el baix valor de la càrrega aplicada no suposen cap problema 

(per a propostes posteriors aquests assajos no es simulen). Per tal d’obtenir un disseny 

apropiat que compleixi tots els requeriments del plec de condicions, és necessari modificar 

l’estructura del seient amb l’objectiu de fer-la més rígida. Per tal de conèixer la millor forma 

d’enfocar aquests projecte, s’estudien les zones de fallida del seient (Figura 4.26). 

 

 

Taula 4.10. Correcció dels resultats dels assajos de resistència estructural. 

Figura 4.26. Zones de fallida del seient del model bàsic original. 
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A la Figura 4.26 s’observen quines són les zones del seient de l’assaig 3 (el més exigent de 

tots, amb una tensió màxima de Von Misses de 49,3MPa) que es troben sotmeses a una 

tensió de Von Misses superior a la tensió de límit elàstic del material escollit de 37MPa i que, 

per tant, es deformen plàsticament. La zona afectada es troba a la secció del seient on, per 

raons geomètriques, es redueix la seva amplada (durant la realització dels càlculs teòrics 

inicials no s’ha contemplat la opció de que el seient fallés per aquesta zona, ja que la seva 

secció s’ha considerat constant). Per tant, és convenient treballa sobre aquesta zona a l’hora 

de proposa millores posteriors. 

Tot seguit, es mostra la taula de resultats de les simulacions realitzades sobre el seient que 

tenen per objectiu garantir que aquest té un nivell d’absorció d’energia adequat (Taula 4.11). 

En aquests assajos únicament cal verificar que el desplaçament del seient es troba dins dels 

límits establerts al plec de condicions de l’artefacte. 

Assaig Objectiu [mm] 
Desplaçament 

[mm] 

Factor 

corrector 

Desplaçament 

corregit [mm] 

13 
< 50 (inf.) 

> 100 (sup.) 

31,20 (inf.) 

96,60 (sup.) 

1,27 (inf.) 

1,86 (sup.) 

39,6 (inf.) 

179,7 (sup.) 

15 
< 150 (etapa 1) 

> 350 (etapa 2) 

45,70 (etapa 1) 

268,72 (etapa 2) 

1,42 (etapa 1) 

3,42 (etapa 2) 

64,9 (etapa 1) 

919,0 (etapa 2) 

16 > 250 319,56 2,55 814,9 

 

Tal com es pot apreciar en aquesta taula, tots els valors obtinguts una vegada aplicat el 

factor corrector segons la equació 4.2 es troben dins del interval fixat i, per tant, el seient 

compleix els requeriments d’absorció d’energia. Cal tenir present, però, que els 

desplaçaments obtinguts a la segona etapa de l’assaig 15 i a l’assaig 16 es produeixen una 

vegada superada la tensió màxima de la corba tensió-deformació del material i que, per tant, 

és més difícil calcular el seu valor exacte a partir de les simulacions realitzades. No obstant, 

és important comprovar que, per aquests assajos,el seient treballa a la zona 3 de la corba de 

correlació de la Figura 4.21. 

                                                                 (Eq. 4.2) 

Taula 4.11. Correcció dels resultats dels assajos d’absorció d’energia. 
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A la vista dels resultats obtinguts per aquest primer model de simulació, es pot concloure que 

el seient compleix els requeriments d’absorció d’energia amb un cert marge, mentre que pels 

assajos estructurals apareixen zones de fallida on el seient es deforma plàsticament. Per 

tant, el model simulat és excessivament tou i cal modificar-lo per tal d’augmentar la seva 

rigidesa. 

Existeixen diverses estratègies possibles a l’hora d’augmentar la rigidesa del seient, com 

augmentar l’espessor de les peces estructurals i substituir el material per un altre amb una 

tensió de límit elàstic superior. No obstant, abans de realitzar algun d’aquests dos canvis, cal 

proposar millores que no suposin un augment del pes ni dels costos del conjunt. 

4.2.1.2.2.3.2. Model bàsic: espessor dels suports de 1,4mm 

La primera proposta de millora té com únic objectiu el de reduir el pes i el cost de fabricació 

dels suports del seient. Tal com s’ha explicat anteriorment, durant la realització dels assajos 

estructurals dels ancoratges mitjançant PamCrash s’ha pogut observar que la tensió a la que 

es trobem sotmesos els suports de 1,9mm d’espessor és molt menor que la que el material 

d’acer S275JR pot suportar sense deformar plàsticament. Per això, s’han realitzar una sèrie 

de simulacions amb diferents espessors i s’ha determinat que amb un gruix de 1,4mm els 

suports poden superar els assajos de resistència dels ancoratges amb un marge suficient. 

Aquesta modificació suposa una lleugera disminució de la freqüència del seient, que passa a 

ser de 45,52Hz, mentre que la freqüència del seient collat al terra del vehicle és de 31,25Hz. 

En tots dos casos aquest valor es troba per sobre del mínim valor establert al plec de 

condicions, tot i que el valor de la freqüència ha disminuït degut a una disminució del 

moment d’inèrcia superior a la disminució de l’àrea de la secció dels suports. A més, s’obté 

una disminució en pes dels suports de 1,225 kg (el pes total des seient es redueix en un 

17,3%) que, considerant un cost aproximat de l’acer de 950 euros/tona suposa un estalvi en 

costos de material més de 1100 euros per cada sèrie de 1000 seients fabricats. 

Donat que aquesta disminució d’espessor suposa una reducció en la rigidesa dels 

ancoratges, és necessari verificar que es segueixen complint els requeriments d’absorció 

d’energia del seient, dels quals es mostra la taula de resultats a continuació (donat que no 

s’ha modificat l’estructura del seient, els valors obtinguts per als assajos de resistència 

estructural del seient no varien gaire respecte al model anterior). 
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Assaig Objectiu [mm] 
Desplaçament 

[mm] 

Factor 

corrector 

Desplaçament 

corregit [mm] 

13 
< 50 (inf.) 

> 100 (sup.) 

33,40 (inf.) 

102,00 (sup.) 

1,32 (inf.) 

1,90 (sup.) 

44,1 (inf.) 

193,8 (sup.) 

15 
< 150 (etapa 1) 

> 350 (etapa 2) 

53,52 (etapa 1) 

315,44 (etapa 2) 

1,50 (etapa 1) 

2,65 (etapa 2) 

80,3 (etapa 1) 

835,9 (etapa 2) 

16 > 250 360,60 1,70 613,0 

 

Tal com s’observa a la Taula 4.12, els valors del desplaçament augmenten respecte els del 

model anterior i segueixen mantenint-se dins del interval de valors fixat al plec de condicions. 

Per tant, aquesta modificació d’espessors sobre els suports ha suposat una reducció en pes 

del 17,3% respecte el pes total del seient, sense tenir cap efecte negatiu sobre el seu 

comportament. 

4.2.1.2.2.3.3. Model bàsic: millora de la secció crítica 

L’última proposta de millora que s’analitza del model bàsic del seient consisteix en 

augmentar el radi de curvatura de la secció crítica on es produeix la reducció de l’amplada 

del seient (tal com es mostra a la Figura 4.27, aquesta radi s’augmenta de 50mmm a 

120mm). D’aquesta manera es pretén disminuir la concentració de tensions d’aquesta zona 

per tal d’estar més pròxims a la tensió de límit elàstic del material escollit. Això s’aconsegueix 

per un augment de la rigidesa del seient, degut al increment del moment d’inèrcia de la 

secció (l’augment del radi de curvatura de la geometria un allunyament de la massa del 

seient de l’eix d’inèrcia i, per tant, el moment d’inèrcia de la secció augmenta). 

Taula 4.12. Correcció dels resultats dels assajos d’absorció d’energia. 
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Aquesta modificació geomètrica suposa un augment de la rigidesa del seient que es pot 

apreciar no només en l’anàlisi dels resultats obtinguts per als assajos estructurals, sinó 

també a les simulacions de freqüència (la freqüència pròpia del seient passa a ser de 

46,53Hz i la freqüència del seient collat al terra del vehicle és de 31,57Hz). Per altra banda, 

aquest canvi suposa un augment del pes total del seient negligible (9 grams). A la Taula 4.13 

es mostren els resultats obtinguts per als assajos de resistència estructural del seient. 

Assaig 
Von Misses 

[MPa] 

Factor 

corrector 

Von Misses 

corregit [MPa] 

2 79,8 0,49 39,1 

3 82,5 0,50 41,3 

7 83,4 0,51 42,5 

8 83,3 0,51 42,5 

9 80,6 0,49 39,5 

10 81,5 0,50 40,8 

11 80,4 0,49 39,4 

12 81,3 0,50 40,7 

 

Si s’observen els valors de la tensió de Von Misses corregida de la última columna de la 

taula, s’aprecia una reducció important d’aquest paràmetre, tot i que aquesta tensió corregida 

encara es troba per sobre de la tensió de límit elàstic del material utilitzat. 

Taula 4.13. Correcció dels resultats dels assajos de resistència estructural. 

Figura 4.27. Augment del radi de curvatura lateral de la secció crítica del seient. 
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A la Figura 4.28 s’observa la reducció de tensions que han suposat les dues modificacions 

dutes a terme sobre el seient, tot i que segueixen apareixent alguns elements de la malla 

senyalitzats de color vermell, indicant que el disseny del seient no és adequat per superar 

tots els assajos descrits al plec de condicions. 

Per tal de verificar que amb aquesta proposta no s’augmenta de forma excessiva la rigidesa 

del seient, es realitzen les simulacions dels assajos 13, 15 i 16. A la Taula 4.14 mostrada a 

continuació s’aprecia que les variacions en els desplaçaments calculats són molt petites i que 

els valors d’aquests paràmetres es mantenen dins del interval desitjat. 

Assaig Objectiu [mm] 
Desplaçament 

[mm] 

Factor 

corrector 

Desplaçament 

corregit [mm] 

13 
< 50 (inf.) 

> 100 (sup.) 

33,20 (inf.) 

100,50 (sup.) 

1,31 (inf.) 

1,90 (sup.) 

43,5 (inf.) 

191,0 (sup.) 

15 
< 150 (etapa 1) 

> 350 (etapa 2) 

53,32 (etapa 1) 

307,36 (etapa 2) 

1,50 (etapa 1) 

2,80 (etapa 2) 

80,0 (etapa 1) 

860,6 (etapa 2) 

16 > 250 347,75 1,90 660,7 

 

4.2.1.3. Conclusions i anàlisi dels resultats 

S’han estudiat 3 models del seient a partir de la geometria bàsica dissenyada i calculada als 

annexos A i D, respectivament. El primer model consisteix en la geometria i dimensions 

inicials (l’espessor de l’estructura del seient és de 2,6mm i el dels suports és de 1,9mm), en 

Taula 4.14. Correcció dels resultats dels assajos d’absorció d’energia. 

Figura 4.28. Comparativa entre les zones de fallida del model original del seient. 
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el segon model es disminueix l’espessor dels suports a 1,4mm amb l’objectiu de reduir pes i 

costos dels materials i en el tercer model s’ha realitzat una petita modificació de la secció 

crítica del seient per reduir els nivells de tensió a la que aquest es troba sotmès. 

Una vegada realitzades les simulacions pertinents i analitzats els resultats obtinguts, es pot 

concloure que el disseny final de la geometria bàsica no compleix els requeriments establerts 

al ple de condicions. Tot i que els 3 models estudiats asseguren uns nivells d’absorció 

d’energia adequats, en cap d’ells és possible assegurar que no es produeixi deformació 

plàstica a les peces estructurals del seient. No obstant, cal mencionar que el nivell de tensió 

màxima a l’estructura del seient entre el model inicial i el final s’ha reduït de 49,3MPa a 

42,5MPa (un 13,8%) i el pes total s’ha reduït de 7,066 kg a 5,850 kg (un 17,3%). 

4.2.2. Geometria amb nervi posterior 

La segona geometria estudiada està basada en el model final de la geometria bàsica. Per tal 

d’augmentar la rigidesa de l’estructura del seient, s’afegeix un nervi a la part posterior, tal 

com està fet al model Metropolis de l’empresa especialitzada en la fabricació de seients de 

vehicles industrials, Fainsa. Aquest nervi suposa un augment del moment d’ inèrcia del seient 

que, tal com s’ha explicat a l’Annex E, augmenta la seva rigidesa i, per tant, disminueix la 

tensió a la que es troba sotmès i augmenta la seva freqüència. 

      

 

A la Figura 4.29 es presenta aquest nou disseny del seient. Tal com es pot observar, l’única 

peça modifica és la base del seient, que passa a tenir un pes de 1,572 kg, únicament 20 

grams superior al pes del model anterior. Tot seguit, es presenten els resultats obtinguts i els 

anàlisis de les diferents simulacions realitzades. En els resultats obtinguts d’aquestes 

Figura 4.29. Geometria amb nervi posterior de la base del seient. 
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simulacions s’espera veure reflectit l’augment de la rigidesa del seient amb un augment de la 

freqüència pròpia i la freqüència de treball i una disminució de la deformació i les tensions a 

les que es troba sotmesa la seva estructura. 

4.2.2.1. Simulacions 

Tal com s’ha fet als models anteriors de la geometria bàsica del seient, es simulen els 

assajos de freqüència (tant la pròpia com la de treball) i els assajos estàtics de resistència 

estructural i d’absorció d’energia per tal de determinar si el nou disseny compleix tots els 

requeriments descrits al plec de condicions. Per tal d’evitar que els resultats obtinguts al final 

de les simulacions estiguin influenciats per altres variables que no siguin la variació de 

geometria proposada (en aquest cas, s’afegeix un nervi a la zona posterior del seient) cal 

definir unes condicions de contorn idèntiques a les utilitzades anteriorment (paràmetres de 

malla, materials, contactes i unions, etc.). 

4.2.2.1.1. Assajos de freqüència 

Als assajos de freqüència realitzats s’observa un augment important del valor obtingut. Per a 

l’assaig de freqüència pròpia o freqüència lliure el valor obtingut és de 48,70Hz respecte els 

46,53Hz del model anterior (augment del 4,7%).Per tant, el disseny compleix sobradament 

els requeriments de freqüència lliure que estableix la Unió Internacional de Ferrocarrils, UIC 

566 3ª Edició [9]. Pel que fa a la freqüència de treball del seient una vagada collat al terra del 

vehicle, aquesta pren un valor de 32,33Hz respecte els 31,57Hz anterior (aquest valor també 

es troba per sobre del mínim fixat al plec de condicions). 

4.2.2.1.2. Assajos estàtics mitjançant Catia V5 

Per tal de comprovar si les modificacions realitzades sobre el seient donen els resultats 

esperats en quant a l’augment de la seva rigidesa, es tornen a realitzar les simulacions dels 

assajos de resistència estructural més crítics. A la Taula 4.15 es mostren resumits els 

resultats obtingut d’aquests simulacions. 
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Assaig 
Von Misses 

[MPa] 

Factor 

corrector 

Von Misses 

corregit [MPa] 

2 78,0 0,48 37,4 

3 81,6 0,50 40,3 

7 82,0 0,50 41,0 

8 80,7 0,49 39,5 

9 77,6 0,48 37,2 

10 79,1 0,49 38,6 

11 78,9 0,48 37,9 

12 78,5 0,48 37,7 

 

Igual que succeeix a les simulacions realitzades per tots els models anteriors, els nivells de 

tensió màxima a la que es troba sotmesa l’estructura del seient té uns valors similars per a 

tots els assajos (de fet, la tensió màxima obtinguda durant els càlculs teòrics inicials és la 

mateixa per a tots ells). En aquest cas, aquesta tensió varia entre els 37,2MPa de l’assaig 9 i 

els 41MPa de l’assaig 7 (s’ha reduït la tensió màxima respecte el model anterior de 42,5MPa 

a 41MPa). Tot i que la reducció d’esforços als que està sotmès el seient no és molt gran (un 

3,5%), és important destacar que s’ha aconseguit reduir aquest valor màxim sense repercutir 

sobre el pes total del seient. Per tant, aquesta geometria és més òptima que la anterior. 

No obstant, els valors de tensió màxima segueixen estant per sobre de la tensió de límit 

elàstic del material, que és de 37MPa. Això implica que cal seguir treballant en noves 

modificacions i geometries del seient que donin una major rigidesa a la seva estructura. 

Tot i que als models anteriors els valors obtinguts de l’absorció d’energia del seient 

compleixen fàcilment els requeriments del plec de condicions, és necessari verificar que 

l’augment de la rigidesa de l’estructura no és tant elevat com perquè els desplaçaments del 

seient es trobin fora del interval de valors fixats. Per això, es realitzen les simulacions dels 

assajos 13, 15 i 16 dels quals es mostren els resultats obtinguts a la Taula 4.16. 

 

 

Taula 4.15. Correcció dels resultats dels assajos de resistència estructural. 
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Assaig Objectiu [mm] 
Desplaçament 

[mm] 

Factor 

corrector 

Desplaçament 

corregit [mm] 

13 
< 50 (inf.) 

> 100 (sup.) 

28,70 (inf.) 

84,60 (sup.) 

1,23 (inf.) 

1,77 (sup.) 

35,3 (inf.) 

149,7 (sup.) 

15 
< 150 (etapa 1) 

> 350 (etapa 2) 

41,98 (etapa 1) 

276,00 (etapa 2) 

1,39 (etapa 1) 

3,35 (etapa 2) 

58,4 (etapa 1) 

924,6 (etapa 2) 

16 > 250 330,81 2,33 770,8 

 

Tal com s’observa a la Taula 4.16, la geometria amb nervi posterior també compleix els 

requeriments del seient pel que fa a l’absorció d’energia. Els desplaçaments obtinguts en 

aquestes simulacions són inferiors als del model anterior, donat que la incorporació d’un 

nervi a la part posterior del seient dona una major rigidesa a la seva estructura. A l’etapa 2 de 

l’assaig 15 i a l’assaig 16, però, s’observa un augment d’aquest paràmetre ja que, tal com 

s’ha comentat anteriorment, la zona 3 de la corba de correlació de la Figura 4.2 no reflexa 

amb exactitud el comportament real del seient. Això és degut a que una vegada el seient es 

doblega per complet (Figura 4.20) el seu desplaçament màxim només pot augmentar si el 

suport o les unions cargolades cedeixen, fet que no succeeix si aquests estan correctament 

dimensionats, com és el cas. 

4.2.2.2. Conclusions i anàlisi dels resultats 

La segona geometria realitzada del seient consisteix en una adaptació de la primera a la que 

s’ha incorporat un nervi a la part posterior amb l’objectiu d’augmentar la rigidesa de la seva 

estructura i disminuir, d’aquesta manera, el nivell de tensions al que es troba sotmès. Una 

vegada realitzades les simulacions dels assajos de freqüència i absorció d’energia, s’observa 

que el seient compleix els requeriments fixats pel que fa a aquest tipus d’assajos.  

No obstant, durant els assajos de resistència estructural s’observa que el seient segueix 

essent excessivament tou, ja que la tensió màxima a la que es troba sotmesa l’estructura és 

de 41MPa, mentre que la tensió de límit elàstic del material és de 37MPa. Tot i així, amb la 

modificació realitzada s’ha aconseguit reduir aquesta tensió sense augmentar el pes total del 

seient en més de 20 grams. Per tant, aquest segon disseny és més eficient que l’anterior, tot 

i que cal seguir treballant en el disseny de noves geometries per tal de reduir una mica més 

la tensió màxima a l’estructura del seient. 

Taula 4.16. Correcció dels resultats dels assajos d’absorció d’energia. 
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4.2.3. Geometria amb costelles internes 

La tercera geometria proposada està basada en la geometria amb el nervi posterior 

analitzada anteriorment. A aquesta se li afegeixen un seguit de costelles internes del mateix 

espessor que la resta de peces de plàstic (2,6mm) per tal d’augmentar la rigidesa de les 

peces estructurals del seient augmentant el seu moment d’inèrcia i, per tant, disminuir la 

tensió màxima a la que es troben sotmeses durant la realització de les simulacions dels 

assajos corresponents (aquest augment del moment d’inèrcia també suposa un augment 

dels valors obtinguts als anàlisis de freqüència realitzats). D’aquesta manera, es pretén 

aconseguir complir els assajos de resistència estructural i, per tant, validar el disseny del 

seient. 

 

 

La Figura 4.30 mostra la geometria d’aquest nou model de seient, on s’observa que s’han 

incorporat 6 files de costelles internes a la base. El pes d’aquesta nova geometria passa a 

ser de 6,029 kg (159 grams més que el pes del seient amb el nervi posterior, és a dir, un 

increment total del pes del seient del 2,7% i un increment del pes de la base del 10,1%). Tot 

seguit, es realitzen les simulacions dels assajos estudiats per tal de verificar si, mitjançant 

aquesta modificació, el comportament del seient és el desitjat. 

4.2.3.1. Simulacions 

Fins al moment, a tots els models i geometries simulats s’han obtingut resultats positius pel 

que fa als assajos de freqüència i absorció d’energia, però no als assajos de resistència 

Figura 4.30. Geometria amb costelles internes de la base del seient. 
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estructural on la tensió màxima obtinguda al seient és superior a la tensió de límit elàstic del 

material emprat. A continuació, es mostren els resultats obtinguts a les diferents simulacions 

realitzades per la nova geometria. 

4.2.3.1.1. Assajos de freqüència 

Tal com era d’esperar en una geometria de la qual es vol augmentar la seva rigidesa, els 

valors de la freqüència pròpia i de la de treball del seient una vegada realitzades les 

pertinents simulacions ha augmentat i, per tant, es verifica el correcte funcionament 

d’aquests assajos també per aquesta nova geometria. La nova freqüència pròpia del seient 

és de 51,09Hz. Pel que fa a la freqüència de treball del seient, és a dir, una vegada collat al 

terra del vehicle, el seu valor obtingut és de 33,73Hz. 

4.2.3.2.2. Assajos estàtics mitjançant Catia V5 

A continuació, es realitzen les simulacions dels assajos que, fins al moment, han estat més 

crítics pel disseny realitzat. A les modificacions mostrades anteriorment, s’ha pogut apreciar 

una disminució de la tensió màxima del seient des dels 49,3MPa fins als 41MPa. No obstant, 

el material emprat inicialment en la fabricació del seient té una tensió de límit elàstic de 

37MPa i, per tant, el seient deforma permanentment (durant els assajos de resistència 

estructural interessa que l’estructura del seient no deformi plàsticament). Això ha portat a la 

necessitat de realitzar noves modificacions del disseny de les quals es mostren els resultats 

obtinguts a la Figura 4.17. 

Assaig 
Von Misses 

[MPa] 

Factor 

corrector 

Von Misses 

corregit [MPa] 

2 71,1 0,46 32,7 

3 73,5 0,46 33,8 

7 74,5 0,47 35,0 

8 74,3 0,47 34,9 

9 75,6 0,47 35,5 

10 76,4 0,47 35,9 

11 72,1 0,46 33,2 

12 72,9 0,46 33,5 

 
Taula 4.17. Correcció dels resultats dels assajos de resistència estructural. 
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A la Taula 4.17 s’observa que l’assaig més crític pel disseny del seient simulat és el 10 i que 

la tensió màxima a la que es troba sotmesa l’estructura del seient és de 35,9MPa. Aquest 

valor és inferior a la tensió de límit elàstic del material Lustran ABS LGA emprat en  la 

fabricació d’aquests elements, és a dir, per aquesta geometria es compleixen tots els 

requeriments de resistència estructural del plec de condicions (la incorporació de les costelles 

internes ha tingut efectes molt positius sobre els resultats de les simulacions dels assajos, ja 

que amb un augment de 159 grams s’ha aconseguit disminuir la tensió màxima al seient per 

sota dels 37MPa sense necessitat d’utilitzar un material diferent). 

Per tal de verificar els resultats numèrics proporcionats pel software Catia V5 i estudiar de 

forma visual el comportament del seient per la nova geometria, s’obté la distribució de 

tensions de l’assaig més crític (assaig 10). A la Figura 4.31 es pot apreciar un comportament 

semblant del seient, respecte els models anteriors, pel que fa a la zona on es troben les 

tensions més elevades del seient. Els valors obtinguts per aquest paràmetre, però, han 

disminuït gràcies a un augment de la rigidesa de la base, que ha influït sobre la tensió a la 

que es sotmet la resta de peces. 

 

 

Adaptant la llegenda de la distribució de tensions d’aquests assaig en funció de la tensió de 

límit elàstic del material, és possible realitzar un estudi més específic sobre la fallida 

d’aquestes peces. A la Figura 4.32 es pot comprovar que els esforços als que es sotmet 

l’estructura del seient es troben per sota dels 37MPa (visualització de color blau) i, per tant, 

no existeix fallida del material. 

Figura 4.31. Distribució de tensions de l’assaig 10. 
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Finalment, abans d’afirmar que el nou disseny compleix tots els requeriments del plec de 

condicions, cal verificar que l’augment de la rigidesa del seient no ha influït de forma negativa 

sobre els resultats obtinguts durant les simulacions dels assajos d’absorció d’energia. Per 

això, es realitzen les simulacions pertinents de les quals es mostren els resultats obtinguts a 

la Taula 4.18 mostrada a continuació. 

Assaig Objectiu [mm] 
Desplaçament 

[mm] 

Factor 

corrector 

Desplaçament 

corregit [mm] 

13 
< 50 (inf.) 

> 100 (sup.) 

34,40 (inf.) 

70,80 (sup.) 

1,32 (inf.) 

1,64 (sup.) 

45,4 (inf.) 

116,1 (sup.) 

15 
< 150 (etapa 1) 

> 350 (etapa 2) 

33,28 (etapa 1) 

229,06 (etapa 2) 

1,30 (etapa 1) 

3,82 (etapa 2) 

43,3 (etapa 1) 

875,0 (etapa 2) 

16 > 250 292,00 3,10 905,2 

 

A l’assaig 13 i la primera etapa de l’assaig 15 els desplaçaments obtinguts del seient es 

troben dins del interval de valors fixats al plec de condicions. A la segona etapa de l’assaig 

15 i l’assaig 16 el comportament del seient es correspon amb la zona 3 de la corba de 

correlació de la Figura 4.21 en la qual té lloc la estricció de fluència del material. Per tant, el 

seient també compleix els requeriments d’absorció d’energia per aquests assajos. 

Taula 4.18. Correcció dels resultats dels assajos d’absorció d’energia. 

Figura 4.32. Estudi de fallida del seient del model amb costelles internes. 



Pág. 72  Memoria 

 

Amb l’objectiu de reduir l’espessor de les peces de plàstic del seient i, per tant, el seu pes i 

cost unitari, es realitzen diferents simulacions variant l’espessor d’aquests elements. Amb 

una disminució de 0,1mm (es redueix l’espessor de 2,6mm a 2,5mm) s’observa un augment 

aproximat de la tensió màxima a la que es troba sotmès el seient del 5%. Una vegada 

realitzades les corresponents simulacions amb el nou espessor, els assajos 9 i 10 donen uns 

valors de tensió màxima corregida de 37,3MPa i 37,7MPa, respectivament. És a dir, no és 

possible fabricar un seient amb el material plàstic Lustran ABS LGA i la geometria estudiada 

amb un espessor inferior als 2,6mm. 

4.2.3.2. Conclusions i anàlisi dels resultats 

La tercera geometria dissenyada ha incorporat, respecte la segona, 6 files de costelles 

internes sobre la base del seient amb l’objectiu d’augmentar la seva rigidesa i aconseguir uns 

nivells de tensions màximes sobre les peces de plàstic inferiors als 37MPa, que es 

corresponen amb la tensió de límit elàstic del material emprat. Aquesta modificació ha 

suposat un augment de la massa total del seient de 159 grans (un 2,7%). No obstant, aquest 

augment en el pes ha estat compensat pel fet de que, amb aquesta nova geometria, es 

compleixen els requeriments estructurals del seient (la tensió màxima obtinguda és de 

35,9MPa), els de freqüència i els d’absorció d’energia (a diferència del que succeeix amb les 

anteriors geometries). Per tant, aquest tercer disseny proposat compleix tots els requeriments 

establerts, tant els ergonòmics com els estructurals. 

4.2.4. Conclusions i elecció de la millor opció 

Un vegada dissenyats diferents models del seient i realitzades les simulacions corresponents 

per a tots ells, és possible analitzar els resultats obtinguts per tal d’escollir la millor opció. En 

aquest estudi és fonamental verificar que la geometria escollida compleix tots els 

requeriments establerts al plec de condicions i, en cas d’haver-ne més d’una, triar la més 

econòmica. La Taula 4.19 consisteix en una taula resum de tots els models simulats pel que 

fa a la validació dels diferents tipus d’assaig i el pes del seient (donat que totes les 

geometries realitzades consisteixen en una adaptació del model bàsic, el cost de fabricació 

ve determinat principalment pel pes de les peces). 
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Plec de 

condicions 
Bàsic original Bàsic millorat 

Nervi 

posterior 

Costelles 

internes 

Freqüència CORRECTE CORRECTE CORRECTE CORRECTE 

Resistència 

estructural 
INCORRECTE INCORRECTE INCORRECTE CORRECTE 

Resistència dels 

ancoratges 
CORRECTE CORRECTE CORRECTE CORRECTE 

Absorció 

d’energia 
CORRECTE CORRECTE CORRECTE CORRECTE 

Massa [kg] 

2,411 (ABS) 

4,655 (Acer) 

7,066 (Total) 

2,420 (ABS) 

3,430 (Acer) 

5,850 (Total) 

2,440 (ABS) 

3,430 (Acer) 

5,870 (Total) 

2,599 (ABS) 

3,430 (Acer) 

6,029 (Total) 

 

En aquesta taula es pot observar que els assajos de freqüència, resistència dels ancoratges i 

absorció d’energia no han estat un factor crític a l’hora de validar el disseny del seient 

realitzat. Per un costat, els valors de freqüència i els nivells d’absorció d’energia s’han 

verificat després de cada modificació, mentre que els ancoratges han estat dimensionats 

mitjançant l’ús del software PamCrash i s’han mantingut inalterats durant la realització de 

totes les simulacions. 

Els assajos que han estat determinants a l’hora d’escollir l’estratègia a seguir han estat els de 

resistència estructural que, tal com es pot apreciar a la Taula 4.19, no s’han complert fins que 

s’han afegit les costelles internes a la base. Donat que, des del primer moment s’ha pogut 

comprovar que el seient era excessivament tou, a partir de la geometria bàsica inicial s’han 

dut a terme un seguit de modificacions per tal d’augmentar la seva rigidesa. Aquestes 

modificacions han consistit en augmentar el radi de curvatura del lateral de la secció crítica i 

afegir un nervi posterior i 6 files de costelles internes sobre la base del seient. 

Per tant, la única geometria que compleix els requeriments establerts al plec de condicions 

és la que incorpora les costelles internes. L’espessor dels suports és de 1,4mm i el material 

emprat en la seva fabricació és l’acer S275JR, mentre que el gruix de l’estructura del seient 

fabricada amb el material plàstic Lustran ABS LGA és de 2,6mm. A la Taula 4.20 es mostra 

el pes final de cadascuna de les peces segons la densitat del material amb el que es 

fabriquen. 

Taula 4.19. Resum dels resultats obtinguts pels diferents models simulats. 
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Nom de la peça Unitats Pes/unitat [kg] 

Base 1 1,731 

Recolza esquenes 1 0,265 

Frontal 1 0,603 

ESTRUCTURA DE PLÀSTIC 1 2,599 

Suport inferior 2 0,992 

Suport superior 1 1,446 

CONJUNT DEL SUPORT 1 3,430 

TOTAL 1 6,029 

 

Per disminuir la tensió a la que es troba sotmès el seient entre un model i un altre, s’ha 

augmentat la seva rigidesa mitjançant la modificació de la geometria. Tal com s’explica a 

l’Annex E del projecte, existeixen diferents alternatives a l’hora d’augmentar aquesta rigidesa 

(tot i que el model bàsic ja compleix els requeriments de freqüència, un augment de la 

rigidesa del seient augmenta aquest paràmetre, fent que el seient sigui més estable). Entre 

les diferents alternatives plantejades a l’hora d’augmentar la rigidesa del seient poden 

destacar-se les 3 següents: 

 Escollir un material amb un mòdul elàstic superior. 

 Modificar la geometria del seient per augmentar el moment d’inèrcia. 

 Disminuir l’alçada del seient. 

Tal com es justifica a l’annex, un material amb un mòdul elàstic superior també sol tenir una 

densitat major (l’efecte sobre la rigidesa d’un augment de la densitat és el contrari que el d’un 

augment del mòdul elàstic). A més, el preu de compra d’aquest material també augmenta, 

per tant, s’ha decidit no modificar el material del seient a no ser que sigui estrictament 

necessari (donat que el seient dissenyat compleix tots els requeriments de freqüència i 

estructurals del plec de condicions, no ha estat necessari escollir un nou material). 

Per altra banda, disminuir l’alçada del seient no és una opció que es pugui contemplar en 

aquest projecte, ja que aquest paràmetre s’ha fixat mitjançant un estudi ergonòmic del 

disseny per tal de complir els requeriments dimensionals i ergonòmics descrits. Per tant, les 

Taula 4.1. Pes de l’estructura de plàstic del seient desglossat per peces. 
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propostes de millora estudiades s’han basat en la modificació de la seva geometria, de 

manera que augmenti el moment d’inèrcia de la secció del seient en una major mesura que 

l’àrea d’aquesta secció. 
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5. Impacte ambiental 

Tota acció humana té un impacte ambiental i social, per petit que aquest sigui. Durant la 

realització d’aquest projecte el impacte ambiental és mínim, donades les característiques de 

l’estudi dut a terme. 

Tal com es descriu de forma més detallada a l’apartat de “Avaluació econòmica” següent, en 

aquest projecte intervenen 4 persones, cadascuna de les quals realitza una tasca diferent: el 

becari realitza les tasques de documentació i recerca d’informació, l’enginyer de CAD 

s’encarrega del disseny de la geometria del seient, l’enginyer de CAE es dedica a la 

realització de les simulacions corresponents i l’enginyer de producte és el responsable del 

projecte i el que redacta l’informe final per cada client. Tots ells dediquen la major part de la 

seva jornada laboral a treballar davant d’un ordinador. 

Donades les característiques de la feina dels 4 treballadors que intervenen en aquest 

projecte, l’impacte ambiental del projecte es deu als següents factors: 

 Electricitat: consumida en il·luminació, aire condicionat, calefacció, ordinadors i 

servidors de càlcul. 

 Aigua potable: necessària per tal d’assegurar la hidratació dels treballadors durant la 

seva jornada laboral. 

 Aigua sanitària: deguda a l’ús dels lavabos per part dels treballadors. 

 Papers i altre material físic: per tal de realitzar la documentació i realitzar l’informe 

final del projecte.  

 Combustibles fòssils: com a conseqüència de possibles viatges que hagi de 

realitzar l’enginyer de producte per reunir-se amb cada client, ja sigui a través d’un 

vehicle propi d’empresa o en avió. 

L’impacte que poden tenir aquests consums sobre el medi ambient i la societat són nuls, 

donat que són menyspreables comparats amb els consums totals que pot haver de 

cadascun d’aquests productes. A més, cal tenir en compte que molts d’aquests consums 

també existirien fins i tot si no es dugués a terme aquest projecte (per exemple, l’electricitat i 
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les aigües potables i sanitàries), ja que els enginyers de CAD, CAE i producte seguirien 

treballant en altres projectes i, per tant, consumint els mateixos recursos. 

És important destacar que, en cas de decidir continuar amb aquest projecte i realitzar les 

posteriors correlacions de les simulacions i fabricar el seient, l’impacte ambiental com a 

conseqüència d’aquesta activitat ja no seria menyspreable, ja que caldria afegir, entre 

d’altres, tots els residus generats durant la fabricació de cada peça, tant pel que fa a la 

matèria prima residual com la contaminació originada per la fàbrica. 
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6. Pressupost i planificació 

Tal com s’ha explicat a la introducció del projecte, aquest es troba dividit en 4 fases: la fase 

d’estudi, la de disseny, la de simulació i la de documentació i redacció de l’informe final pels 

clients. Al següent apartat, es detallen els costos que suposen cadascuna d’aquestes fases i 

el pressupost final del projecte (la planificació del projecte es troba a l’Annex G). 

6.1. Fase d’estudi 

Durant la primera fase del projecte, que consisteix en la realització d’un estudi del producte 

que es vol dissenyar, intervenen l’enginyer de producte i un becari. El becari només intervé 

durant aquesta fase del projecte i té la missió de cercar informació general del producte a 

dissenyar, realitzar un estudi de les normatives referents a aquest artefacte, tant a nivell 

europeu com a nivell americà, i estudiar les diferents tècniques de fabricació que poden 

utilitzar-se per a cadascuna de les peces que componen el seient (cal que durant aquest 

estudi, el becari tingui en compte el cost de cadascuna de les tècniques). El disseny del 

seient es troba fortament condicionat per la tècnica de fabricació escollida. 

L’enginyer de producte es reuneix amb els clients per tal de conèixer els requisits generals 

del seient, les dates d’entrega i el cost màxim que aquest està disposat a pagar per la 

fabricació en sèrie. Una vegada el becari ha finalitzat l’estudi de les normatives, realitza el 

redactat del plec de condicions que ha de verificar el seient per tal de poder ser homologat 

segons aquestes normatives i fa una cerca de proveïdors de materials (en aquest cas, plàstic 

ABS i xapa d’acer) i unions cargolades. Finalment, realitza els càlculs teòrics inicials dels 

espessors de cada peça del seient i fixa de forma general les seves dimensions, paràmetres 

a partir dels quals l’enginyer de CAD realitza el posterior disseny mitjançant Catia V5. 

Recurs Unitats Temps [h] Cost [€/un·h] Cost total [€] 

Becari 1 240 10 2400 

Enginyer de 

producte 
1 200 40 8000 

TOTAL --- --- --- 10400 

 
Taula 6.1. Pressupost desglossat de la fase d’estudi del projecte. 
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El cost unitari d’un becari correspon al sou que se li paga, sense necessitat d’afegir el 30% 

degut a la Seguretat Social [15]. Donat que en un contracte de pràctiques amb la ETSEIB es 

recomana pagar als becaris un sou entre 8 i 15 €/h, s’ha fixat el seu cost en 10€/h, en els 

quals també s’inclouen el 14,70% respecte el total abonat a l’estudiant que l’empresa ha de 

pagar a la universitat en concepte d’ajuda per a l’estudiant i totes les despeses que aquest 

pugui fer de paper, electricitat i aigua potable i sanitària. 

Pel que fa al cost de l’enginyer de producte, inclou el sou de l’enginyer, els cost de la 

Seguretat Social que correspon al 30% del seu sou, el cost de despeses de material 

d’oficina, electricitat, etc. i el cost degut als viatges i trucades que hagi de realitzar per posar-

se en contacte amb cada client i establir els paràmetres de disseny de l’artefacte. El cost 

mitjà d’un enginyer a Espanya és de 31€/h [16]. Donat que treballar com enginyer de 

producte requereix una certa experiència en el sector i viatjar amb freqüència, s’ha establert 

un cost lleugerament per sobre d’aquest valor, en 40€/h. Amb tot, el cost total d’aquesta 

primera fase del projecte és de 10400€ (Taula 6.1). 

6.2. Fase de disseny 

La fase de disseny del seient consisteix en la realització del disseny mitjançant Catia V5 de 

les diferents versions assajades d’aquest seient. Durant aquesta fase també es realitza un 

estudi ergonòmic del seient, per tal d’assegurar el confort dels usuaris i complir els 

requeriments dimensionals establerts a les normatives trobades durant la fase d’estudi.  

Els costos d’aquesta fase es reparteixen, principalment, entre el cost de l’enginyer de CAD, 

que és qui opera amb el software Catia V5, i el cost de les amortitzacions de llicències 

d’aquest software. A més, l’enginyer de producte, com a responsable del projecte, també hi 

intervé en moments puntuals per tal de mantenir un seguiment de l’evolució del disseny i 

marcar les pautes a seguir en funció dels requeriments establerts a les normatives i els 

resultats obtinguts als models anteriors. 
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Recurs Unitats Temps [h] Cost [€/un·h] Cost total [€] 

Enginyer CAD 1 192 31 5952 

Amortitzacions 

de llicències de 

Catia V5 

1 192 4,45 854 

Enginyer de 

producte 
1 5 40 200 

TOTAL --- --- --- 7006 

 

El cost unitari d’un enginyer de CAD s’ha considerat igual al cost mitjà d’un enginyer a 

Espanya de 31€/h [16]. El cost unitari de les amortitzacions de llicències de Catia V5 es 

calcula a partir del cost de compra del software amb la configuració HD2 (Hybrid Design 2), 

que conté el mòdul de superfícies avançades, i del posterior manteniment anual, tal com 

s’exposa a continuació: 

 Cost de compra: la compra del software Catia V5 amb la configuració HD2 suposa 

un cost de 27000€. Segons la taula d’amortitzacions fiscals aprovada pel decret 

1777/2004 del 30 de juliol, el període màxim d’amortització de sistemes i programes 

informàtics és de 6 anys [17]. Per tant, el cost anual de compra d’aquest software és 

de 4500€. 

 Cost de manteniment: el manteniment anual del software suposa un cost equivalent 

al 12% del cost de compra, és a dir, 3240€. 

La suma d’aquests dos factors implica un cost anual de 7740€. Si es considera que un any 

conté 1750 hores laborals, el cost unitari per hora de treball del software Catia V5 és de 

4,45€. Aquest cost, sumat al de l’enginyer de CAD i l’enginyer de producte implica que el cost 

de la fase de simulació és de 7006€. 

6.3. Fase de simulació 

Durant la fase de simulació del projecte, l’enginyer de CAE utilitza diferents softwares per tal 

de simular les geometries dissenyades per l’enginyer de CAD, estudiar els punts de fallida 

del seient i validar el model en funció dels requeriments estructurals establerts al plac de 

Taula 6.2. Pressupost desglossat de la fase de disseny del projecte. 
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condicions de l’artefacte. Igual que succeeix durant la fase de disseny, la labor de l’enginyer 

de CAE està supervisada per l’enginyer de producte, que treballa com a nexe de 

comunicació entre els clients i els enginyers de CAD i CAE. 

Tal com s’observa a la Taula 6.3, el cost d’aquesta fase per amortitzacions de les llicències 

dels diferents softwares és força elevat. Durant aquesta fase s’utilitzen Catia V5 per a la 

realització de les simulacions estàtiques, ANSA per al mallat de les peces, PamCrash per a 

la realització de les correlacions (definició de les condicions de contorn i càlculs al servidor) i 

HyperView i MetaPost per al post-procés de les simulacions amb PamCrash. 

Recurs Unitats Temps [h] Cost [€/un·h] Cost total [€] 

Enginyer CAE 1 336 31 10416 

Amortitzacions de 

llicències de Catia V5 
1 216 4,45 961 

Amortitzacions de 

llicències de 

VisualCrash 

1 36 4,55 165 

Amortitzacions de 

llicències dels 

càlculs als servidors 

15 0,33 5,15 26 

Amortitzacions de 

llicències de ANSA 
1 4 5,15 21 

Amortitzacions de 

llicències de 

HyperView 

1 24 5,7 137 

Amortitzacions de 

llicències de 

MetaPost 

1 12 1,7 20 

Enginyer de 

producte 
1 7 40 280 

TOTAL --- --- --- 12026 

 

Aquesta és la fase amb un major cost de tot el projecte degut, principalment, a la seva 

duració i també a l’ús d’un gran nombre de programes informàtics diferents. Tot seguit, 

Taula 6.3. Pressupost desglossat de la fase de simulació del projecte. 
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s’exposa com s’ha realitzat el càlcul del cost unitari de les amortitzacions de llicències de 

cada software emprat durant el procés de les simulacions: 

 Catia V5: donat que en determinats moments del projecte, l’enginyer de CAD i el de 

CAE fan ús d’aquests software a la vegada, és necessari disposar d’un mínim de 

dues unitats. Per tant, el càlcul del cost unitari és el mateix que el realitzat durant la 

fase de disseny, és a dir, 4,45€/h. 

 VisualCrash: el cost de compra d’aquest software és de 2000€/any. A aquest, cal 

afegir els 6 “Tokens” consumits degut al seu ús a un cost unitari de 1000€/any (donat 

que un VisualCrash consumeix 6 “Tokens”, el seu cost d’ús és de 6000€/any). El cost 

anual del software és, per tant, de 8000€/any. Considerant les 1750 hores laborals 

que té un any, el cost unitari final que s’obté és de 4,55€/h. 

 Càlcul als servidors: el cost unitari dels càlculs també s’obté en funció dels “Tokens” 

consumits. Durant la fase de simulació d’aquest projecte s’han dut a terme un total de 

15 càlculs a 6 CPUs (el consum en “Tokens” da cadascun d’aquests càlculs és de 9, 

és a dir, el cost anual és de 9000€). Per tant, el cost unitari d’aquests càlculs és de 

5,15€/h (la duració de cada càlcul ha estat de 20 minuts, tal com s’exposa a la Taula 

6.3). 

 ANSA: el consum en “Tokens” d’aquest programa informàtic és de 100. Tenint en 

compte que 100 “Tokens” d’aquest software tenen un cost de 9000€/any, el cost 

unitari del software és de  5,15€/h. 

 HyperView: consumeix 2100 “Tokens” amb un cost unitari de 4,75€/any, que suposa 

un cost anual unitari de 9975€. Tenint en compte les 1750 hores laborals anuals, el 

cost unitari d’aquest software és de 5,7€/h. 

 MetaPost: aquest software té un consum de 33 “Tokens”. Tenint en compte que 100 

“Tokens”  tenen un cost de 9000€/any, el cost unitari del programa és de  1,7€/h. 

Una vegada realitzats els càlculs pertinents, tal com s’observa a la Taula 6.3, s’obté un cost 

per a la fase de simulació de 12026€, superior al cost de la resta de fases en les que es 

divideix el projecte. 
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6.4. Fase de redacció i documentació 

Aquesta és l’última fase del projecte. En aquest punt del projecte, ja s’han dissenyat diferents 

versions del seient, que han estat simulades i analitzades. Per tant, l’única tasca que queda 

per fer analitzar l’impacte ambiental de l’artefacte, el pressupost del projecte i redactar els 

informes finals per als clients. Donat que la redacció d’aquesta documentació requereix una 

certa experiència, en aquesta fase del projecte únicament hi intervé l’enginyer de producte, 

tal com s’observa a la Taula 6.4 que es mostra a continuació. 

Recurs Unitats Temps [h] Cost [€/un·h] Cost total [€] 

Enginyer de 

producte 
1 96 40 3840 

TOTAL --- --- --- 3840 

 

La duració d’aquesta fase del projecte és de dues setmanes i mitja, que corresponen a 12 

dies laborals. Considerant el cost de l’enginyer de producte de 40 €/h, el cost total de la fase 

és de 3840 €. 

6.5. Pressupost total del projecte 

Fase Cost total [€] 

Fase d’estudi 10400 

Fase de disseny 7006 

Fase de simulació 12026 

Fase de redacció i 

documentació 
3840 

TOTAL 33272 

 

Per tant, el cost total del projecte és de 33272€, dels quals 31088€ (el 93% del total) es 

deuen al cost de recursos humans, és a dir, enginyers i becari que intervenen durant la 

realització del projecte, mentre que els altres 2184€ (el 7% del total) corresponen a les 

Taula 6.4. Pressupost desglossat de la fase de redacció i documentació 

del projecte. 

Taula 6.5. Pressupost total del projecte desglossat per fases. 
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amortitzacions de les llicències dels diferents softwares emprats. L’Annex G mostra la 

planificació de totes les fases del projecte per setmanes, on es pot observar que la duració 

total d’aquest és de 23 setmanes, és a dir, gairebé 6 mesos. 



Disseny i estudi de les sol·licitacions d’un seient de tren mitjançant CATIA V5 Pág. 85 

 

7. Conclusions 

El seient de tren dissenyat està format per 6 peces. Les 3 peces que formen l’estructura 

principal del seient es fabriquen amb el material plàstic Lustran ABS LGA i tenen un gruix 

constant de 2,6mm. La tècnica emprada per a la seva fabricació és la injecció en motlle, 

degut a la complexitat de la geometria. Les 3 peces que componen els ancoratges del seient 

es fabriquen amb l’acer S275JR i tenen un espessor constant de 1,4mm. Per a la seva 

fabricació s’utilitza xapa d’acer que es talla, doblega i solda per donar la forma desitjada. 

Amb tot, el pes total del seient és de 6,029 kg (2,599 kg corresponen a l’estructura de plàstic 

del seient, mentre que els altres 3,430 kg és el que pesa el seu suport). 

A l’hora de validar els diferents models assajats, s’han tingut en compte aspectes 

ergonòmics i estructurals. Entre els requeriments estructurals, s’ha diferenciat entre els 

assajos de freqüència, assajos de resistència estructural i d’ancoratges i assajos d’absorció 

d’energia. El software emprat per a simular aquests assajos ha estat el Catia V5, juntament 

amb el software de suport PamCrash. 

Durant l’estudi realitzat, els assajos de freqüència, resistència dels ancoratges i absorció 

d’energia han estat validats des del model bàsic original del seient. No obstant, ha estat 

necessari realitzar diferents modificacions sobre aquesta geometria inicial per tal de complir 

els requeriments de resistència estructural del seient, ja que l’estructura no era suficientment 

rígida.  Aquestes modificacions han consistit en un augment de la curvatura del lateral de la 

secció crítica de l’estructura, la realització d’un nervi a la zona posterior i la inclusió d’unes 

costelles internes que donessin una major rigidesa estructural al seient. 

El cost del projecte és de 33272€ i la seva duració de 23 setmanes. El seu impacte 

ambiental és mínim, ja que consisteix únicament en l’ús d’electricitat, paper, aigua sanitària, 

etc., la majoria dels quals serien consumits igualment en cas de no realitzar-se aquest 

projecte en qüestió. 

Partint de l’estudi realitzat en aquest projecte, caldria fabricar diferents prototips del seient i 

realitzar els assajos i la posterior correlació dels resultats obtinguts amb els de les 

simulacions, per tal de verificar que el seient compleix els requeriments del plec de 

condicions també a la realitat, abans de començar la producció en sèrie del producte. 
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9.3. Software CAD/CAE 

Disseny de la geometria: 

- Catia V5. 

Simulació d’assajos de freqüència i estàtics pel mètode implícit: 

- Catia V5. 

Simulació d’assajos estàtics pel mètode explícit: 

- Ansa (mallat de la geometria). 

- VisualCrash (pre-procés). 

- HyperView i MetaPost (post-procés). 

 


