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RESUM 

Aquest projecte pretén representar un recull de la feina realitzada i l’experiència 
aconseguida en la fabricació d’un firewall-cockpit integrat en fibra de basalt de l’equip de 
l’ETSEIB Motorsport, durant la temporada 2011. La idea principal ha estat obtenir un 
espai pel conductor totalment aïllat dels components calents o amb possibilitat de fuga de 
líquids, a la vegada que s’aconsegueix una millora estètica important respecte l’any 
anterior sense augmentar substancialment el seu pes. 

Es detallarà com s’ha dissenyat el sistema firewall-cockpit a partir del xassís del vehicle i 
de la situació de les plantilles d’ergonomia corresponents a la normativa, així com els 
components amb possibilitat d’interferència per tal d’obtenir un package molt ajustat 
buscant sempre el màxim espai pel pilot, la màxima estètica i el mínim pes. 

D’acord amb aquests paràmetres de disseny, la decisió fou dissenyar-lo per l’interior del 
xassís, per tal de tenir el mínim de forats possibles, ja que tot espai que pogués tenir per 
travessar una barra hauria complicat molt el disseny per tal de poder-lo posar i treure i 
hauria generat també molts problemes a l’hora de complir amb la normativa de Formula 
Student (FSAE Rules 2011) referent a firewall, que indica que qualsevol espai o forat en 
una zona afectada pel firewall ha d’estar totalment aïllada contra fugues de líquids i 
contenir una goma ignifuga per tal de, en cas d’incendi en la part de motor del vehicle, 
evitar el pas del foc cap a la zona del pilot. 

Per tal de permetre que el firewall-cockpit es podés posar i treure del vehicle per tal de 
realitzar reparacions en la zona del motor, diposit i bateria, es va dissenyar de tal manera 
que fos en dues peces separades. Aquest fet implica que en la zona afectada per firewall 
on es troba la partició s’ha hagut de aïllar com s’indica a la normativa. 

S’explicaran les característiques i els tractaments necessaris en la fabricació del motlle, 
així com tot el procés de laminació per tal d’obtenir la millor qualitat en les peces 
laminades en fibra de basalt per via humida amb posterior aplicació del buit. 

A tall de conclusió s’explicaran els problemes que es van tenir en la fabricació, tant del 
motlle com de la peça final, i es proposarà la millor manera de fabricar el motlle obtinguda 
a través de l’experiència i de la fabricació d’altres peces. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. PROPÒSIT DEL PROJECTE 

1.1.1. QUÈ ÉS LA FORMULA STUDENT 

La Formula Student, coneguda als Estats Units com a Formula SAE, és una competició 
entre estudiants universitaris de tot el món que promou l’excel·lència en enginyeria a 
través d’una competició interuniversitària on s’hi dissenya, construeix, desenvolupa i 
competeix com un equip amb un monoplaça. Es tracta doncs d’una de les plataformes 
més importants a nivell mundial per la promoció i aprenentatge dels futurs professionals 
del món de l’automoció. 

Història 

La primera competició es va començar a desenvolupar al 1979 quan Mark Marshek, 
professor a la Universitat de Houston, va contactar amb el departament de relacions 
educatives de la SAE1. El concepte original tractava d’un vehicle de car-cross, en una 
forma molt limitada de desenvolupament ja que el motor era cedit per la organització i no 
hi havia possibilitat de modificar-lo. 

La competició tal i com es coneix, sorgí l’any 1981 organitzada per la Universitat de 
Texas (Austin), i hi varen participar 6 equips amb un total de 40 alumnes. Des d’aleshores 
ha anat creixent, fent el salt a Europa el 1998 (Warwickshire, Anglaterra. Participació: 4 
equips amb 40 alumnes en total) i adquirint ja el nom de Formula Student. 

Actualment hi ha competicions arreu del món, com per exemple, a Alemanya, Anglaterra, 
Japó, Australia, Itàlia, entre d’altres. S’ha de destacar la recent incorporació amb la seva 
primera edició l’any passat de la Formula Student Spain amb la seva sèu a Montmeló i 
promoguda per la STA2. Actualment hi ha més de 500 equips universitaris d’arreu del 
món de més de 20 països diferents. 

                                                

1 Society of Automotive Engineers 

2 Sociedad de Técnicos de Automoción 
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Imatge 1-1 Logotip de Formula Student Spain 

 

En aquestes competicions hi poden arribar a competir fins a 130 equips (comptant 
combustió i elèctrics) simultàniament i més de 2000 estudiants. Aquest fet ha propiciat 
que gran quantitat d’empreses s’hagin interessat en tenir la seva pròpia participació en 
aquesta competició en forma de col·laboració, tant econòmica com logística, en forma de 
coneixements o en la mateixa fabricació del monoplaça. 

Disciplines 

L’objectiu de la competició és simular una situació real en la qual una empresa de 
competició contracta un grup d’enginyers per desenvolupar un prototip. El client tipus 
seria representat per pilots amateurs de carreres. A tal efecte, el vehicle ha de satisfer 
unes prestacions elevades en quant a frenada, acceleració i estabilitat tot i que també 
s’ha de mantenir un cost reduït, a més d’un manteniment econòmic, poc dificultós i fiable. 
També són importants factors com estètica i confort. La victòria a la competició serà per 
l’equip que aconsegueixi superar tots aquest requisits amb major solvència. Per a valorar-
ho, hi ha diferents proves tan estàtiques com dinàmiques, amb una puntuació cadascuna, 
i la classificació ve donada per la suma de totes les proves. 

Així doncs, en la competició es valoren els següents aspectes: 

Taula 1-1 Nom i punts de les diferents proves 

Proves Estàtiques (Static Event) 325 
Disseny (Design) 150 
Anàlisis de costos (Cost Report) 100 
Pla de Negoci (Business Plan) 75 
Proves Dinàmiques (Dynamic Event) 675 
Skidpad (Skidpad) 75 
Acceleració (Acceleration) 75 
Autocross (Autocross) 100 
Endurance (Endurance) 325 
Consum (Fuel Economy) 100 
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Les proves estàtiques consisteixen bàsicament en un anàlisi de l’enginyeria que hi ha 
darrera del vehicle que s’ha dissenyat, tant pel que fa a el disseny mateix com a els 
costos de producció. També es duu a terme un exercici de pla de negoci ja que, com s’ha 
comentat es tracta d’una competició educativa, se n’ha de plantejar un model. 

- Disseny (Desing Event): Amb la intenció de jutjar el vehicle de la forma més 
acurada possible en tots els camps de l’enginyeria, es forma un grup de jutges 
especialitzats en diferents camps de l’automobilisme. D’aquesta manera s’avalua 
el disseny general del vehicle parant especial atenció en factors com el disseny de 
les suspensions, l’ús de materials i tècniques innovadores i els coneixements 
d’enginyeria de l’equip. En molts casos els mateixos jutges pregunten qüestions 
sobre dinàmica i d’altres aspectes amb la intenció de verificar que els components 
de l’equip han fet sobre el seu propi vehicle. 

- Anàlisi de costos (Cost Report): L’equip presenta i defensa un document on 
s’agrupen tots els costos de fabricació de cada peça del vehicle. 

- Pla de Negoci (Business Plan): Un grup reduït de membres de l’equip presenta i 
defensa la creació d’una empresa amb la idea de extreure un benefici de la 
fabricació dels cotxes de competició, i de l’organització de trobades, competicions, 
i d’altres esdeveniments. 

Per tal de poder competir en les proves dinàmiques, el monoplaça ha de superar una 
sèrie de proves que tenen com a finalitat comprovar la bondat del funcionament del 
vehicle. Es podria considerar que es realitza una inspecció tècnica del  vehicle. 

- Scrutineering: Un equip de jutges experts en la matèria avaluen de forma general 
si el vehicle compleix amb els requisits de la normativa. També revisen possibles 
deficiències en el disseny, que tot i no figurar en la normativa de forma totalment 
explícita, podrien significar un risc per la seguretat del pilot o de les persones al 
voltant. 

- Tilt Test: Es tracta d’una prova en la que es situa el vehicle en una superfície 
horitzontal que s’inclina fins a 30º respecte l’eix longitudinal del vehicle per 
comprovar que no existeixen fugues d’oli, gasolina, aigua o d’altres líquids, i que 
posteriorment s’inclina fins a 60º amb la idea de simular que el vehicle es veu 
sotmès a 1,7G i comprovar que aquest no volca en aquesta situació. 
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Imatge 1-2 Tilt Test CAT04 a Formula Student Àustria 

 

- Noise Test: Es tracta duna prova en la que es mesura el nivell de so (dB) que 
emet el monoplaça. Aquesta prova es realitza situant un sonòmetre a 150 mm de 
la sortida del tub d’escapament i comprovant que el nivell màxim de sonoritat no 
supera els 110 dBA. 

- Brake Test: Aquesta prova posa de manifesti si els frens del vehicle estan en 
condicions de garantir la suficient capacitat de frenada sense que el vehicle 
modifiqui la seva trajectòria després d’haver accelerat. Per passar aquesta prova 
també és necessari que el pilot mantingui el vehicle engegat, ja que si es para en 
algun moment, aquesta s’haurà de repetir. 

Les proves dinàmiques són aquelles per les que s’ha dissenyat i construït el monoplaça, 
són les proves que donen més punts del total que es pot obtenir de la competició. 

- Acceleració: Consisteix en realitzar una recta de 75 metres partint de velocitat 
0km/h (amb dos pilots diferents i dues oportunitats per pilot). Amb aquesta prova, 
el que es pretén és comprovar la capacitat d’acceleració del vehicle, així doncs es 
posen a prova tant el motor, com el canvi de marxa i els pneumàtics. Serveix 
també per indicar la classificació per realitzar la prova d’Autocross. 
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Imatge 1-3 CAT04 en l'acceleració 

 

- Skidpad: Consisteix en realitzar dos cercles en un sentit i dos cercles en l’altre 
sentit, en un circuit que segueix un vuit (amb dos pilots diferents i dues 
oportunitats per pilot). Aquesta prova avalua l’estabilitat i el pas per corba i serveix 
en gran mesura per comprovar el disseny i efectivitat de les suspensions. 

 

 

Imatge 1-4 Skidpad 
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- Autocross: Consisteix en realitzar dues voltes (amb dos pilots diferents) en un 
circuit d’uns 700 metres. Es tracta de la primera prova en circuit del vehicle i 
serveix per realitzar la classificació de sortida de cara a l’Endurance. 

 

 

Imatge 1-5 Autocross: Hockenheim 2011 

 

- Endurance: Es tracta d’una carrera de resistència de 22 kilòmetres on es posa a 
prova la fiabilitat del monoplaça en un circuit semblant al de l’Autocross (amb dos 
pilots diferents).  

 

Imatge 1-6 Arribada del circuit d'Àustria 
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- Fuel Economy: Serveix per indicar l’eficiència del vehicle, no és tant bo un cotxe 
que corre molt i gasta molt com un que corre menys però gasta molt menys. 

 

1.1.2. L’ETSEIB A LA FORMULA STUDENT 

Aquesta representa la cinquena edició en que es duu a terme a l’Escola el projecte 
Formula Student. El primer any va ser el 2006-2007, amb el monoplaça BCN-001 
construït per tan sols 5 estudiants de l’ETSEIB, qui varen iniciar el camí per a futures 
edicions. L’any 2007-2008 ja es va formar un grup més nombrós de 15 estudiants i un 
grup de professors assistint-los i orientar-los en les tasques necessàries, oficialitzant més 
el projecte per tal de garantir un futur prometedor, creant l’equip ETSEIB Motorsport, i així 
va sorgir el monoplaça CAT-01. L’any següent es va construir el CAT02, que 
protagonitzava un salt molt important pel que fa a tecnologies, ja que constava d’un 
monocasc d’alumini. L’any 2009-2010 va competir el CAT03 que, tot i que tornava a la 
filosofia del xassís tubular d’acer, va fer millor paper en les proves ja que la seva 
dinàmica era millor. L’ any 2010-2011 es va construir el CAT04, part del qual és objecte 
del projecte, que ha complert amb èxit un dels seus principals objectius que era el 
d’acabar totes les competicions havent finalitzat la prova d’Endurance, convertint-se en el 
primer que ho aconsegueix en diferents competicions. 
  



Pág. 14 – Memòria  Josep Oriol Basomba Solé 

 

 

El CAT01 

El curs 2007-2008 es va posar en marxa de forma oficial ETSEIB Motorsport com a equip 
de la Formula Student.  

Tenint en compte la dificultat que significa engegar un projecte d’aquesta magnitud va 
significar un gran èxit aconseguir participar a les competicions de Silverstone i de 
Hockenheim i ser d’aquesta manera el primer equip d’Espanya a competir i acabar totes 
les proves dinàmiques. 

 

 

Imatge 1-7 CAT 01 
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El CAT02 

El curs 2008-2009 es va realitzar el segon projecte. Aquesta vegada el disseny ja no 
partia de zero, malgrat hi va haver una renovació quasi total de membres de l’equip, i es 
va avançar molt més pel que fa a disseny i innovació. 

Es va aconseguir fabricar un vehicle monocasc a partir de honeycomb d’alumini, que 
aconseguia que aquest fos més lleuger que un tubular, també la utilització de materials 
com la fibra de carboni per als trapezis. 

Malgrat tot, aquest vehicle no va poder aconseguir finalitzar les proves dinàmiques i es va 
haver de conformar amb les discretes posicions de 23/39 a Itàlia (Varano) i 62/78 a 
Alemanya (Hockenheim). De totes maneres, va aconseguir un bon paper en les proves 
de Disseny, amb un 2n premi a Alemanya i de Costos, amb un 3r lloc a Itàlia. 

 

 

Imatge 1-8 CAT 02 
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El CAT03 

El curs 2009-2010 es va realitzar el tercer projecte. Aquesta vegada el disseny ja 
començà a haver-hi més experiència en l’equip i els resultats van començar a ser més 
evidents. 

Aquest monoplaça es tornà a dissenyar seguint el model de xassís tubular d’acer, les 
suspensions del vehicle es van optimitzar i s’arreglaren els problemes tècnics que tenia el 
CAT02. 

Amb el CAT03, l’equip va aconseguir els millors resultats que s’havien obtingut fins 
aleshores a les tres competicions on es va presentar, acabant a Alemanya 53/75, a Itàlia 
12/41 i a Catalunya 5/12. 

 

 

Imatge 1-9 CAT 03 
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El CAT04 

El curs 2010-2011 ETSEIB Motorsport crea el seu quart monoplaça. Aquesta vegada les 
competicions a les que es presenta el vehicle són les d’Alemanya, Àustria i Catalunya. 

Amb la idea d’obtenir millors resultats que els anys anteriors, es va proposar un sistema 
continuista. El model de les suspensions del CAT03 va resultar ser molt efectiu, així 
doncs no es realitzaren modificacions en aquest aspecte i es decidí conservar els punts 
de subjecció al xassís restringint molt els canvis en la seva geometria. El disseny de la 
carrosseria també es va mantenir pel que fa als pontons, amb la idea de evitar despeses 
innecessàries.  

 

 

Imatge 1-10 CAT 04 

 

El que caracteritza aquesta temporada de Formula Student en l’equip ETSEIB Motorsport 
és la idea de realitzar el monoplaça amb els menors costos possibles i millorar-lo 



Pág. 18 – Memòria  Josep Oriol Basomba Solé 

 

 

abastament respecte el CAT03. Per aquesta raó es decidí apostar fort per els materials 
compostos tant per la carrosseria com pel seient i el Firewall. 

Els resultats obtinguts van superar per molt els dels anys anteriors. Tot i que la 
participació a la competició austríaca va resultar en un 19/32 degut a problemes amb el 
motor, es va aconseguir acabar la prova d’Endurance i es va guanyar el primer premi en 
el Cost Report. 

La competició d’Alemanya va resultar un nou èxit per l’equip, aconseguint la 21/75 
posició, aconseguint entrar en el els deu millors de les proves estàtiques de Business 
Plan i de Cost Report, i entre els vint primers en les proves dinàmiques de Skidpad i 
Endurance. 

En la competició de Catalunya es podria haver obtingut uns grans resultats, d’altra banda 
degut a problemes personals l’equip va ser desqualificat en la prova d’Endurance, que va 
fer que la temporada acabés amb un gust agredolç per tot l’Equip. 

1.2. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu principal d’aquest projecte es troba integrat en un projecte d’una magnitud molt 
més gran com és el de construir el nou Formula Student CAT04 de ETSEIB MotorSport. 
Dit projecte pretén construir un vehicle de competició per participar en tres proves que es 
disputen al llarg del 28 al 31 de Juliol a Àustria (Red Bull Ring), del 2 al 7 d’Agost a 
Alemanya (Hockenheim Ring) i del 29 de Setembre al 2 d’Octubre a Catalunya (Circuit de 
Monmeló). Dins d’aquest projecte es troba l’autor del present Projecte Final de Carrera, el 
qual era l’encarregat de dissenyar i construir el Firewall del CAT04. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest PFC és fabricar un firewall-cockpit dins del marc de l’equip 
de l’Escola ETSEIB MotorSport, tenint en compte que es tracta d’un grup de persones i 
que el disseny de cada part del vehicle es veu condicionada per la feina de cada membre 
de l’equip. Aquest objectiu s’ha de dur a terme dins d’uns marges econòmics ja que 
l’equip disposa d’un pressupost limitat com també de les tecnologies disponibles a partir 
de patrocinis i ajudes d’empreses externes, dins d’uns marges de temps ja que el vehicle 
ha d’estar acabat seguint el temps prèviament estipulat, i dins d’uns marges limitats per la 
pròpia normativa de la Formula Student. 

Les característiques que ha de reunir aquest Firewall-cockpit són les següents: 

- Minimitzar el pes 
- Maximitzar l’espai disponible per al pilot 
- Complir amb la normativa de Formula Student 
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- La fabricació de la peça i dels motlles s’ha de realitzar a l’entorn de la universitat, i 
utilitzant els mínims recursos possibles 

1.3. ABAST DEL PROJECTE 

L’abast d’aquest projecte es limita a tota la feina realitzada durant el curs 2010/2011 per 
tal de finalitzar la fabricació del firewall-cockpit del CAT04. Aquesta tasca es pot dividir en 
els següents apartats: 

- Disseny del cockpit tenint en compte tots els components del vehicle amb els que 
hi pot haver interferència. 

- Compliment de la normativa per la competició. 
- Ergonomia del pilot.  
- Anàlisi del material utilitzat. 
- Càlcul dels costos de fabricació. 
- Impacte ambiental produït per cada fase del projecte. 

Amb la finalitat de recrear la situació més realista possible en el càlcul de costos del 
projecte, es tindrà en compte que es produeix una sèrie de 200 Firewall-Cockpit. Es 
considera que es produeix la quantitat justa de peces que es poden fabricar partint d’un 
mateix motlle, i que només es fabricarà en aquest motlle.  

1.4. CONFLICTE 

El cas d’estudi es concentra en el disseny i elaboració d’un sistema que separi el pilot 
dels punts calents del cotxe, evitant al mateix temps el pas de fluids. Així doncs serà 
necessari que aquest producte sigui aïllant tèrmicament i impermeable. 

Com que es tracta d’un sistema de seguretat en el vehicle de Formula Student, aquest ha 
de complir la normativa vigent, 2011 Formula SAE® Rules[1] per tal que el vehicle sigui 
segur, els requeriments estan indicats en l’Annex A del present projecte. 
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2. ESTAT DE L’ART 

2.1. CARACTERÍSTIQUES D’UN FIREWALL DE COMPETICIÓ 

El firewall, més que una peça en sí mateixa, és una part del vehicle de competició que 
separa el pilot dels elements calents del cotxe, evitant qualsevol factor de visió. Per portar 
a terme aquesta funció ha de tenir certes propietats: 

- Evitar la transferència de calor en forma de radiació, per aquest motiu s’ha d’afegir 
una part de metall reflectant. 

- Evitar la transferència de calor en forma de convecció, per aquest motiu hi ha 
d’haver un espai mínim de 25mm entre la paret del firewall i qualsevol punt calent. 

- Evitar la transferència de calor en forma de conducció, per aquest motiu no hi pot 
haver contacte directe amb cap punt calent. 

Per altra part el firewall també ha d’evitar l’entrada de fluids dins de l’espai del conductor, 
especialment per la part inferior. És per aquesta raó que un firewall ha de complir els 
següents requisits: 

- En cas de fuga de líquids ha de ser suficientment aïllant com per evitar el seu pas 
a la cabina. 

- En cas d’incendi ha d’estar prou aïllat i ha de ser prou ignífug per tal que les 
flames no envaeixin l’espai del pilot d’una forma molt immediata. 

 

 

Imatge 2-1 Vehicle de Helsinki 2007 en flames 
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2.2. CARACTERÍSTIQUES D’UN COCKPIT DE COMPETICIÓ 

Un cockpit d’un vehicle de competició és el lloc on el pilot s’asseu i el punt on es troben 
tots els controls del vehicle. És el punt on es centren totes les mesures de seguretat, ja 
que el pilot és la part més important en tot sistema. 

És també un component fortament estètic del vehicle, ja que forma part dels punts més 
accessibles a la vista del cotxe. És per aquesta raó que sempre es procura tenir un bon 
acabat i evitar deixar a la vista d’altres components com és el cablejat. 

Dins del cockpit s’ha de tenir en compte l’ergonomia del pilot ja que aquest s’ha de trobar 
còmode dins del recinte que ocupa, evitant així la intersecció en certs moviments a l’hora 
de conduir. 

2.3. TIPUS DE FIREWALLS I COCKPITS A LA FORMULA STUDENT 

La Formula Student és una competició d’enginyeria, és per aquesta raó que s’hi pot 
trobar gran varietat d’idees per solucionar el problema del cockpit i del firewall. 

És per això que hi ha equips amb menor pressupost que presenten unes solucions més 
rudimentàries que d’altres amb un pressupost més elevat, que són capaços d’escollir 
d’entre moltes possibles tecnologies, que presenten unes solucions autènticament 
sorprenents pel que fa al disseny i tecnologies utilitzades. 

Alguns equips simplement aposten per làmines de 0,5 mm (o més) d’alumini doblegades i 
soldades per tal d’adaptar la forma del vehicle. D’altres equips combinen l’aïllament 
d’alumini amb els compòsits, dissenyant una forma adaptada al vehicle i recobrint-ho amb 
l’aïllament. Un altre tema a part és els casos de monocasc, en aquest cas el firewall 
acostuma a estar integrat en el mateix xassís tot i que en general hi ha una obertura 
aïllada per tal de facilitar l’accés a la part on es troben motor, dipòsit, etc… 
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3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

3.1. MATRIU D’OPCIONS 

En la Taula 3-1 Matriu d'Opcions es consideren els diferents tipus de Firewall o Firewall-
Cockpit que es poden plantejar, amb els diferents materials amb els que es poden 
concebre. 

Taula 3-1 Matriu d'Opcions 
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Resistència mecànica específica *** *** ***** ** **** 
Accessibilitat tecnològica *** **** ***** **** ***** 
Dificultat de fabricació baixa ** **** ***** *** **** 
Disseny * ** *** ** ***** 
Innovació ** * * ** *** 
Ergonomia ** * * **** **** 
Cost ** **** *** *** ** 
RESTULTATS IxF 45 53 44 58 

 

L’estudi de materials s’ha inclòs en l’Annex B – Estudi de materials. 

 

3.1.1. ESTUDI DE LES FUNCIONS 

De les funcions que s’han assignat, les més importants (nivell 3) són la resistència 
mecànica específica, es a dir la resistència mecànica en relació amb el pes, ja que el cas 
d’estudi es concentra en la confecció d’un vehicle de competició i el concepte pes és clau 
en el seu desenvolupament. I l’altre concepte a tenir més en compte és l’accessibilitat 
tecnològica, ja que en tractar-se d’un equip amb els recursos força limitats, no es podrien 
concebre certes idees impossibles de portar a terme degut a uns requeriments 
tecnològics fora de l’abast. 
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Les funcions de nivell 2 són la dificultat de fabricació baixa, que està relacionada amb el 
fet que la fabricació d’aquest producte és totalment manual, amb una maquinaria molt 
limitada i un espai força reduït. La innovació és un concepte més abstracte, es tractaria 
d’un equilibri entre el nivell d’innovació dins mateix de l’equip i entre els diferents equips 
de la competició; la innovació doncs, serà un factor a tenir en compte de cara a la prova 
estàtica de design. L’ergonomia és un concepte a tenir en compte en global en tot el 
vehicle, s’ha de tenir en compte que dins del cotxe hi ha un pilot que ha d’estar en 
constant tensió per tal de fer els millors temps possibles en les proves dinàmiques i per 
tant, s’ha de procurar fer que vagi el més còmode possible. Per últim hi ha el factor cost; 
els recursos econòmics de l’equip són molt limitats, així doncs s’ha de plantejar el disseny 
aprofitant el material proporcionat pels possibles patrocinadors i anant a buscar sempre el 
cost més baix possible. 

La funció menys important és la del disseny. En un vehicle de competició sempre hi ha 
factors molt més importants que la de tenir un disseny agradable a la vista, tot i que si és 
possible fer un disseny agradable que pesi poc i compleixi amb els requisits, sempre serà 
molt més adequat. 
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3.1.2. ANÀLISI DELS RESULTATS 

Per tal d’aconseguir uns resultats de la matriu d’opcions s’ha plantejat la suma dels totals 
de multiplicació de la importància per el que poden oferir cada una de les opcions. A partir 
d’aquest sistema es pot considerar quina de les opcions és més adequada per les 
necessitats que es plantegen. 

Per al cas del pes, directament relacionat amb la resistència específica) de la peça a 
dissenyar, s’ha plantejat una simple mesura de massa: s’ha calculat el pes de una planxa 
d’alumini de 25x25x1,5 mm, el pes de una planxa de fibra de carboni de 25x25 mm de 4 
capes. El resultat en el cas de l’alumini és de 2.53 g, el pes de la de fibra és de 1 g. On 
ambdós materials ofereixen unes propietats semblants pel que fa a resistència mecànica. 

 

 

Imatge 3-1 Comparativa de la resistència en front la densitat [4] 

 

Així doncs, els resultats obtinguts han estat força ajustats entre dues opcions. La 
diferència entre les opcions de Firewall i Firewall-Cockpit ambdós de materials compostos 
ha estat 53 i 58 respectivament. Tot i que la diferència pot semblar poc significativa, es 
portarà a terme la opció amb el resultat més alt, ja que el seu nivell d’innovació també és 
més gran. 
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El sistema Firewall-Cockpit en materials compostos ofereix moltes possibilitats en quant a 
disseny, la que es poden plantejar formes que són molt més inaccessibles que amb 
l’alumini i ofereix també un pes baix respecte a la seva resistència. Un altre concepte molt 
important és el fet d’existir un patrocinador del projecte de materials compostos anomenat 
VITROFIBER, que s’ofereix a subministrar el material necessari per confeccionar-lo de 
forma gratuïta, així doncs la problemàtica del cost és mínima. 

 

 

Imatge 3-2 Relació Resistència específica amb el preu [4] 

 

Per realitzar aquestes gràfiques comparatives s’ha utilitzat el software CES Edupack [4]. 
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4. PROCÉS DE FABRICACIÓ DEL FIREWALL-COCKPIT 

4.1. DISSENY DEL FIREWALL-COCKPIT 

En aquest apartat, es detallarà molt explícitament com fabricar el producte objecte del 
projecte. 

Quan es dissenya un component en materials compostos mai es suficient considerar el 
simple producte, s’ha de tenir sempre en compte el sistema de fabricació, des del laminat 
fins al disseny del motlle. S’ha de buscar sempre el compromís entre la manera més 
ràpida i econòmica de produir la peça i que el seu disseny sigui elegant. 

Per tal de realitzar el disseny de la peça, s’ha treballat amb el programa de disseny en 
CAD SolidWorks® 2011 [5]. 

El primer pas en el disseny del producte és identificar l’espai disponible per la seva 
localització, per això es disposa del disseny del xassís del vehicle, sobre el qual es 
dissenyaran els perfils que seguirà el Cockpit. Cal tenir en compte també les possibles 
interferències amb altres components del vehicle, com són el dipòsit de gasolina, la 
bateria, els col·lectors d’escapament i d’admissió, el motor, el seient i els cinturons; a més 
de tot el cablejat i centraletes electròniques. 

Per altra part també s’ha de dissenyar pensant en facilitar l’accés a les parts del cotxe 
que necessiten la protecció del Firewall, ja que són algunes d’aquestes parts les que 
necessiten més manteniment i que poden fallar més sovint. Així doncs existeixen dues 
opcions, fer un sistema de fàcil muntatge i desmuntatge o un sistema que garanteixi un 
accés fàcil i ràpid. 
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Imatge 4-1 Package d'interferències [5] 

 

Tenint aquests objectius, el que es planteja és treballar a partir de superfícies tangents a 
les barres de xassís, i a una mínima distància de la bateria i del dipòsit de benzina, tot 
això complint la normativa de les plantilles d’ergonomia. 

En la Imatge 4-2 Definició de la cara posteriorImatge 4-2 es defineixen els límits de la 
cara posterior del Firewall-cockpit. Aquesta secció es considerarà part integrant completa 
de Firewall ja que es la que té més proximitat als elements calents del vehicle com és el 
motor i col·lectors d’escapament. També es defineix l’espai necessari a efectes de 
normativa, com són les distàncies mínimes amb les fonts de calor (motor) i l’espai requerit 
per la plantilla. 
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Imatge 4-2 Definició de la cara posterior [5] 

 

La Imatge 4-3 mostra la secció d’entrada pel pilot que es requereix per normativa. També 
ofereix una vista del xassís i de l’espai disponible per posicionar el Firewall-cockpit.  

Com es visualitza en la imatge, l’espai és molt reduït, es disposa de 11mm segons els 
càlculs de mesura de distàncies del Solidworks®. 

 

 

Imatge 4-3 Delimitació de la secció d'entrada del pilot [5] 
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En la Imatge 4-4 es delimita la secció disponible en la part frontal del cockpit. En aquest 
cas cal remarcar que la plantilla de normativa d’accés del pilot pot modificar la seva 
posició verticalment, així doncs es disposa de més espai en la part inferior de la imatge 
de la que es podria entendre veient la imatge. 

 

 

Imatge 4-4 Delimitació de la secció frontal [5] 

 

4.1.1. DISSENY EN SOLIDWORKS® [5] 

Un cop definides les delimitacions en les seccions bàsiques, es pot començar amb el 
disseny de la peça. 

Per dissenyar la peça en SolidWorks® s’utilitzarà en general el conjunt d’eines de 
superfícies, tenint en compte que el material amb què es treballa és el que més s’adapta 
a els mètodes de fabricació. 

Per dissenyar el cockpit, s’ha escollit treballar en un conjunt amb totes les possibles 
interferències i projectar les superfícies al llarg d’aquestes. 
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La part posterior s’ha plantejat com un pla inclinat seguint l’esquena del seient, un espai 
pla fins deixant l’espai on ha de poder accedir la plantilla vertical per normativa, un altre 
pla inclinat que segueix l’esquena del seient i on se situen el seus suports, i una planxa 
superior que acaba de recobrir tota la part del pilot a protegir o de Firewall. 

En tractar-se d’una superfície plana, s’ha utilitzat l’eina Extrude Surface. 

 

Imatge 4-5 Part posterior del Firewall-Cockpit [5] 

 

Constructivament, per dissenyar els laterals s’han creat quatre seccions. En aquestes 
s’han creat croquis seguint les barres de xassís, ajustant la capa al màxim per tal de 
garantir el màxim d’espai possible per al pilot. 

Per tal de generar la superfície s’ha utilitzat l’eina Boundary del paquet d’eines de 
superfícies del Solidworks. Aquesta eina permet visualitzar el nivell de curvatura de la 
superfície generada, donant la capacitat de modificar-lo fins al nivell desitjat. 
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Imatge 4-6 Vista de les seccions laterals [5] 

Per tal d’eliminar els sobrants en les superfícies generades, s’ha utilitzat l’eina Trim 
Surface. 

 

 

Imatge 4-7 Exemple d'us de l'eina de tall de superfícies [5] 

 

La peça final és adequada per al seu ús, d’altra banda es tracta d’una peça que no 
permet la seva col·locació dins del xassís ni la seva extracció. A la vegada que és una 
peça impossible de desemmotllar. 
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Imatge 4-8 Vista de la partició del Firewall-Cockpit [5] 

Per aquest motiu es planteja partir la peça en un disseny que simplifiqui la seva 
col·locació en el vehicle i possibiliti el desemmotllament evitant la destrucció del motlle 
per obtenir la peça final. 

 

 

Imatge 4-9 Firewall-Cockpit en CAD 3D [5] 
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4.1.2. CÀLCULS DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS 

Amb la idea de realitzar la peça de la forma més acurada possible, s’han realitzat càlculs 
de resistència de materials amb l’eina de simulació amb elements finits del Solidworks®. 

S’ha comprovat que els esforços a què es veu sotmesa la peça objectiu en els punts 
d’aplicació més crítics no són superiors a les del seu límit elàstic. Es pot admetre doncs, 
que el disseny ha resultat exitós. 

Els càlculs es troben detallats a l’Annex C – Càlculs. 
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5. FABRICACIÓ DE LA PEÇA 

El procés de fabricació per l’obtenció de la peça final engloba tres etapes molt 
diferenciades. Aquestes, es separen segons els materials usats i la capacitació requerida 
dels usuaris que han de realitzar dites tasques. 

Així doncs, el procés queda descrit de forma cronològica en els següents passos: 

• Fabricació del motlle de la peça. 
• Laminat de la peça en el motlle amb fibra de carboni. 
• Desemmotllat i acabats. 

A continuació s’exposa una breu descripció de cada procés, en l’ANNEX E – Procés de 
fabricació de la peça es troba una descripció en més profunditat. 
 

El procés de fabricació del motlle és el procés que implica una inversió de temps més 
gran. Implica la construcció, a partir dels materials disponibles, d’una estructura bàsica 
del cos de la peça. Aquesta estructura bàsica s’ha de modificar de tal manera que es 
transformi i adquireixi la forma més aproximada possible del negatiu de la peça en 
qüestió. Finalment, s’ha de donar un tractament superficial que generi una capa prou dura 
com per polir-la fins que adquireixi una certa lluentor. A aquest punt es pot aplicar un 
vernís per donar un acabat perfecte, és necessari ja que l’acabat superficial que tingui el 
motlle serà l’acabat que tingui la peça final. 

A partir d’aquest moment es pot aplicar el desemmotllant. 

El laminat implica una despesa important pel que fa als costos del material utilitzat. És per 
aquesta raó que la qualificació del personal dedicat a aquesta operació ha de ser més 
alta que la dedicada en el procés anterior. El procés de laminat i curat implicarà uns dos 
dies aproximadament. Per executar-lo, s’ha de calcular molt precisament les quantitats de 
material a utilitzar, tant de resina i catalitzador com de fibra. La feina de laminat s’ha de 
realitzar amb molta celeritat, ja que el temps és un factor a tenir en compte. 

S’ha d’aplicar calor per tal de simular les condicions d’un forn de curat a la peça durant 
les 24 hores següents al laminat. 

El desemmotllat és un procés que implica grans dosis de paciència i tècnica. S’ha 
d’aplicar força per tal de separar la peça del motlle. És molt possible que, tot i haver 
aplicat desemmotllant, la peça estigui força adherida al motlle, per tant s’haurà de 
controlar molt la força aplicada i els punts d’aplicació. 
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Els acabats i el temps dedicats a donar-los dependran molt de la qualitat requerida per la 
peça i de la qualitat pròpia del motlle. En general, el procés implica un polit superficial de 
la peça i un posterior vernissatge per donar-li un acabat brillant. 
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6. DIAGRAMA DE GANT 

Per tal de idear el diagrama de Gant s’haurà de tenir en compte els temps d’entrega del 
material, la quantitat de temps i d’hores per persona dedicades al disseny i fabricació de 
cada procés i component del que és objecte el present projecte. 

Així doncs, en primera instància es realitzarà una breu redacció dels processos a dur a 
terme amb una assignació d’hores; més endavant i d’acord amb els resultats obtinguts es 
considerarà l’assignació de personal necessari per dur a terme el projecte. 

El primer pas de tot el procés és l’enginyeria bàsica del projecte, procés que englobaria 
una primera presa de contacte i recull d’informació, un primer pressupost general, tot 
plegat d’una forma molt global, per tal de formar l’equip de treball en el sector de la 
Formula Student i portar a terme els propers processos amb èxit (es realitzen provetes 
per assajos de resistència de materials, recopilació de documentació,…). Així, aquesta 
enginyeria bàsica necessitaria de unes 120 hores d’un enginyer projectista. 

El següent pas, és portar a terme l’enginyeria de detall. A partir de l’enginyeria bàsica 
resulta força ràpid de produir un projecte de detall, es tracta doncs de polir el projecte 
d’enginyeria bàsica i afinar de forma molt concloent en el pressupost. Aquest procés pot 
portar unes 40 hores de dedicació repartits entre un enginyer projectista i un delineant. 

Un cop finalitzat el projecte de detall, seria el moment per iniciar el procés de producció 
de la peça final. 

Per tal de fabricar la peça, el primer pas és realitzar la comanda de material. En aquest 
cas hi ha força més variabilitat pel que fa als períodes d’entrega. Per exemple, com que 
es tracta d’un equip de competició amb esponsorització, el material que cedeixen 
empreses en forma de col·laboració amb l’equip triga molt més temps en arribar que una 
comanda que l’equip desemborsa totalment.  

Per a la fabricació del motlle són necessàries un mínim de dues persones, i el temps total 
necessari és de 8 hores per persona, amb uns temps d’espera totals de 168 hores. Les 
hores dedicades es reparteixen entre 2 operaris, i una desena part per un enginyer 
projectista. 

El procés de laminat també requereix de la presència de un mínim de dues persones. El 
temps total necessari per extreure una peça amb èxit és de 5 hores per persona, amb uns 
temps d’espera totals de 72 hores. 
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L’acabat final de la peça el pot portar a terme una sola persona i el temps que requereix 
és de 8 hores efectives, els temps totals necessaris tenint en compte els temps d’espera 
són de 48 hores. 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que les persones que realitzaran tota la feina són 
estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, així doncs el 
procés s’allarga substancialment ja que les hores dedicades han de ser les mateixes, i 
s’ha de considerar les hores d’assistència a classes i demés inconvenients com el 
desconeixement de les tècniques professionals pel que fa al tractament dels materials 
compostos. 
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Així doncs, el timing del projecte resultaria ser el següent: 
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7. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

7.1.1. IMPACTE AMBIENTAL DELS MATERIALS COMPOSTOS 

El reciclatge i la sostenibilitat són conceptes que s’han posat molt de moda els últims 
temps. Així doncs, les empreses es van adaptant diàriament segons les normes que dicta 
la coresponsabilitat empresarial. El sector del plàstic no és una excepció i es prenen 
mesures perquè els productes tinguin una mínima incidència sobre el medi ambient. 

Durant els últims 30-40 anys, els materials compostos basats en fibres han competit amb 
l’acer o l’alumini entre d’altres per fer-se lloc en els sectors de la construcció com de 
l’automoció, l’aeronàutic o naval. Aquest fet es deu a l’ampli ventall d’aplicacions que 
brinda la possibilitat de combinar una bona resistència mecànica i rigidesa amb un baix 
pes i una alta resistència a la corrosió, com també el baix manteniment que requereix una 
peça. És per aquesta raó que s’està realitzant molta feina d’investigació per tal de fer-los 
més ambientalment sostenibles. 

 

Imatge 7-1 Percentatges d’aplicació dels compostos de matriu polimèrica en diferents sectors 
productius a la UE [6] 

 

El desenvolupament de tècniques de recuperació de compòsits laminats i materials pre-
impergnats és important doncs, degut a l’alt potencial que brinda recuperar les fibres de 
reforç com el Kevlar, el grafit o les fibres de vidre, considerant el preu d’aquests materials 
i la vida útil que tenen en estat de filaments, que es pot considerar quasi infinita. 
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Així doncs, les principals raons per les quals seria necessari reciclar els materials 
compostos són les següents: per conservar les fonts de recursos no renovables (tant de 
material com d’energia), per reduir residus sòlids, per reduir residus contaminants, per 
treure’n beneficis econòmics, i per complir amb les normatives pròpies del govern. 

La contribució actual dels materials compostos en la quantitat de residus sòlids és 
d’aproximadament 3.000 tones generades només per els EUA i Europa. Fins a 2030 es 
preveu que es desmantellaran entre 6.000 i 8.000 avions comercials, amb els residus en 
forma de fibres que significa aquest fet i es preveu que es generi una producció de fins a 
mes de 100.000 tones de fibra de carboni verge fins al 2018.  

 

 

Imatge 7-2 Gràfic dels diferents tipus de residus de compòsits a la UE [6] 

 

Les actuals formes de reciclatge o eliminació, incineració o emmagatzematge en 
abocadors, de residus de compostos en fibres de carboni (CFRP) són poc efectives, i la 
normativa mediambiental ho tindrà en compte en els propers temps. D’altra banda, s’ha 
de considerar que el desenvolupament dels sistemes de reciclatge de CFRP estan en 
una etapa de desenvolupament molt tendra, així doncs tots els processos tenen uns 
costos molt elevats i amb una efectivitat discutible. 
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7.1.2. SISTEMES DE RECICLATGE DE COMPÒSITS 

PIRÒLISI EN BUIT 

Existeixen diferents tipus de piròlisi en buit, a diferents temperatures i en diferents medis 
de operació. 

La piròlisi en buit típica, és un procés en sec que opera al voltant dels 500℃, i recupera 
les resines en forma de líquid comercial. Es tracta d’un procés que fàcilment es pot 
reproduir a gran escala (fins a múltiples tones de capacitat). D’altra banda, a aquestes 
temperatures, les fibres poden contenir residus d’oxidació o carbonització. 

L’empresa Nord-Americana ATI (Adherent Technologies Inc) ha desenvolupat un líquid 
de procés que opera a 150℃ i funciona a menys de 150 psi en equips estàndard i és 
capaç de produir fibra preparada per comercialitzar. D’altra banda, no tolera materials 
com el metall, filaments, pintura o aïllants. L’altre procés que s’ha desenvolupat és a 
300℃ i produeix fibra neta de la majoria de compòsits, però requereix equipament 
especial i es considera rentable. 

 

PIRÒLISI AMB MICROONES 

La piròlisi amb microones és una altra forma per reciclar compòsits. En el seu 
desenvolupament hi estan participant diverses empreses i universitats, tant dels Estats 
Units, com d’Anglaterra o Alemanya. En general les microones són absorbides per les 
propietats conductores del carboni, aconseguint que l’escalfament de la matriu de resina 
sigui des de l’interior i no exteriorment. 

El que s’aconsegueix així, és una descomposició més ràpida de les resines, i una 
recuperació de les fibres sense la formació de carbonitzacions, amb un temps molt més 
petit i uns equips de mida molt més reduïda. 
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Imatge 7-3 A la dreta, fibra no reciclada. A l'esquerra, fibra reciclada amb Microones (preparada pel 
seu ús comercial) 

 

7.1.3. ALTRES INCIDÈNCIES SOBRE EL MEDI AMBIENT 

Tot i la dificultat que genera el reciclatge dels materials compostos, la seva contribució al 
medi ambient és força important. 

Actualment, Espanya és un país punter en energies renovables i d’entre elles l’energia 
eòlica és la més potenciada a l’Estat. És en aquest sector on els materials compostos 
tenen una incidència cabdal ja que és un dels materials mes utilitzats per la fabricació 
dels àleps dels aerogeneradors més moderns. 
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Imatge 7-4 Aerogeneradors amb àleps de fibra de carboni 

 

Com aquest, la incidència dels compostos en d’altres sectors resulta, directa o 
indirectament, profitós per al medi ambient.  

Un exemple seria l’ús de materials compostos per fabricar peces dels sectors de 
l’automoció, l’aeronàutica i el sector naval. Fabricant ales d’avions, llantes, carrosseries i 
xassís d’automòbils i cascs de vaixells, el que s’aconsegueix és reduir el pes d’aquests 
vehicles i com a conseqüència se’n redueix el consum, al mateix temps que es deixen 
d’utilitzar altres materials que tindrien diversa incidència sobre el medi ambient. 
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7.1.4. IMPACTE AMBIENTAL GENERAT PER EL PRODUCTE 

La fabricació de peces de materials compostos basats en resina epoxy pot resultar 
lleugerament perillosa per la salut. És per això que en el següent apartat es detallarà els 
perills que pot comportar i les precaucions que s’han de tenir en compte a l’hora de 
treballar amb aquest tipus de materials. 

Per avaluar les precaucions que s’han de tenir a l’hora de utilitzar i manipular les resines 
amb base epoxy, s’ha de tenir en compte que aquests varien ampliament segons la fase 
en la que s’estan manipulant. Fonamentalment s’ha de tenir en compte els possibles 
estats en que es manipula: 

- Resina fluida 
- Resina catalitzant 
- Resina endurida 

Les accions toxicològiques es poden manifestar de diferents maneres i en diferent 
intensitat. Així, mentre una resina catalitzada i endurida és pràcticament inert, les resines 
en estat bàsic (resina i catalitzador) són elements amb una alta toxicitat i fan que els 
mètodes de precaució que s’han d’adoptar hagin de ser molt rigorosos. 

Els riscos: 

- Riscos de Dermatitis per contacte amb la pell: 
o Materials no curats i resines pures. 
o Enduridors i productes de curat. 
o Disolvents. 

- Riscos de Intoxicació per via respiratòria: 
o Vapors durant la mescla. 
o Vapors de dissolvents. 
o Pols del mecanitzat. 
o Pols de espessidors com el Silici. 

- Risc ocular: 
o Vapors en qualsevol moment de la manipulació en estat líquid. 
o Pols de mecanitzat. 
o Esquitxos i partícules. 

- Risc una ingestió accidental. 

També s’ha de tenir en compte que durant la mecanització un cop endurit, es molt 
possible rebre punxades i fer-se talls a les mans. 
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Les accions de prevenció: 

Malgrat el perill que comporta la utilització de resines epoxy és possible evitar les 
anomenades malalties professionals (La Llei General de la Seguretat Social, en l'article 
116, defineix la malaltia professional com la que contreu el treballador o la treballadora 
com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri, en les activitats que 
s'especifiquen en el quadre aprovat i que estigui provocada per l'acció dels elements o 
substàncies que s'indiquen al quadre per a cada malaltia), això s’aconsegueix 
fonamentalment evitant el contacte directe de la pell amb el material no curat i amb 
l’existència de bona ventilació en el punt on es realitzen els treballs. 

El que es considera el moment de risc més greu es dóna quan hi ha hagut contacte 
directe amb l’enduridor o amb resina pura. Per aquesta raó s’utilitzen en tot cas guants 
protectors per les mans i en cap cas es durà màniga curta durant la manipulació de les 
resines. D’altra banda, es preveu també que es pugui donar el cas de contacte, és per 
això que quan succeeix aquesta situació, s’ha d’eliminar totalment l’agent mitjançant els 
productes adequats. En el cas de la producció de la peça objecte de projecte, s’ha utilitzat 
El netejador de mans per pintura i resines – LOCTITE 7855. 

Alguns compostos epoxy poden contenir agents irritants i sensibilitzadors molt actius, així 
doncs, és possible que a més d’utilitzar guants sigui necessària la utilització d’ulleres 
protectores. 

Durant la manipulació d’aquests productes serà perceptiu mantenir l’ordre i higiene de 
l’espai de treball. Els operaris han de reconèixer en tot moment els productes amb què 
estan en contacte i les mesures de prevenció que s’han d’aplicar. 

 

L’equipament de protecció individual: 

- Protecció per els ulls: Per protegir els ulls contra esquitxos i projeccions de líquids 
s’utilitzen pantalles facials. Per protegir els ulls contra projeccions de partícules o 
pols de mecanitzat, s’utilitzen ulleres de protecció. 

- Protecció per les vies respiratòries: Quan sigui inevitable l’eliminació dels vapors 
irritants i l’exposició a ells mitjançant una ventilació adequada, serà perceptiu per 
els manipuladors la utilització de protectors facials amb filtres adequats per el 
tipus de producte (en general filtres de carboni actiu o filtres químics contra vapors 
orgànics). Per tal de protegir les vies respiratòries de les partícules i la pols de 
mecanitzat, s’utilitzaran mascaretes contra partícules o protectors facials amb 
filtres per partícules sòlides. 
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- Protecció per les mans: Per tal d’evitar el contacte en manipular els productes, 
s’utilitzaran guants de neoprè, nitril, PVC o tefló que garanteixin la protecció 
adequada. Donada l’experiència, s’utilitzarà dos guants per mà. 

- Protecció dels peus: Quan existeixi el risc de caiguda d’elements pesants a sobre 
els peus, s’utilitzaran botes de seguretat. 

- Protecció general pel cos: S’utilitzarà roba de treball tipus mono, totalment tancat 
fins els punys i els turmells. 

 
  



Pág. 48 – Memòria  Josep Oriol Basomba Solé 

 

 

8. PRESSUPOST 

8.1.1. ABAST DEL PRESSUPOST 

Un cop s’ha descrit tot el procés de fabricació del Firewall-Cockpit, es pot procedir a 
descriure el pressupost general necessari per portar a terme amb èxit aquesta fabricació. 

A la memòria s’ha contemplat l’abast tècnic de la enginyeria bàsica necessària. Amb 
aquest pressupost es té la intenció de disposar d’una aproximació dels costos de 
fabricació reals, tenint en compte que es disposa ja de les instal·lacions i la maquinària 
necessària, això inclou el suport informàtic necessari (programari i ordinadors). 

El pressupost s’agrupa en una sèrie de partides que constitueixen el cost real. Aquestes 
partides s’han agrupat per poder-ne fer un seguiment més adequat. Els costos es 
calculen a partir de criteris proporcionats per l’experiència. 

Un cop es conegui el pressupost, s’estudiarà la viabilitat financera del projecte prenent 
com a consideració que aquests Firewall-Cockpits es venen a un preu determinat. 

Les taules venen indicades de tal manera que es coneix el cost per unitat (cost unitari) i el 
cost total per fabricar 200 unitats de Firewall-Cockpits. 

Amb la intenció de reflectir la situació en el context de la Formula Student, on tot el 
personal disponible per realitzar les tasques tant de disseny com de producció, s’ha 
decidit separar els costos de personal de la resta per obtenir dos pressupostos, per una 
banda el real i per l’altra el d’una situació empresarial. 

8.1.2. CONCEPTES BÀSICS 

Per tal de determinar els costos de disseny i fabricació de les peces, s’ha de tenir en 
compte les hores-home que sol·licita cada operació. Per aclarir els costos que implicarà 
les hores segons el tipus d’operari existeix el següent quadre: 

Taula 8-1 Sous del personal 

Personal Sou (segons operari) Cost h extra (€/h) 
Enginyer Projectista 20,00 €/h 30,00 €/h 
Operari 7,00 €/h 15,00 €/h 
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Per confeccionar el pressupost s’ha tingut en compte el timing que marca el cronograma 
del projecte i les entregues i les fites que es marquen en el projecte general de ETSEIB 
Motorsport com a equip. 

8.1.3. PRESSUPOSTOS IMPUTATS 

Disseny bàsic (DB) 

La fase de disseny bàsic implicarà només costos d’enginyeria. L’estudi previ 
d’alternatives, estudi de mercat, només implicaria costos de material pel que fa a material 
divers, que es podria basar en material d’oficina. Pel seu caràcter poc influent en el que 
significa aquest apartat, no es tindrà en compte. 

Taula 8-2 Costos en hores pel disseny bàsic 

CONCEPTE UNITATS COST UNITARI COST TOTAL 
Disseny    

Enginyer Projectista 40 h 20€/h 800,00€ 
Cost de les hores   800,00 € 

 

Motlle (M i MM) 

El cas del motlle és un cas de costos amortitzables en el pressupost general, ja que el 
mateix es farà servir per produir dues-centes peces. 

Taula 8-3 Costos de material del motlle 

CONCEPTE UNITATS COST UNITARI COST TOTAL 
Planxa de fusta 4mm (plantilles) 10 m2 7,00 €/m2 70,00 € 
Barres roscades 4 m 2,00 €/m 8,00 € 
Adhesiu 0,5 l 10,00 €/l 5,00 € 
Guix 25 kg 0,12 €/kg 3,00 € 
Massilla Polièster 3 ud 12,18 €/ud 36,54 € 
Material divers - - 10,00 € 
Cost sense mà d’obra   132,54 € 

 

Per material divers s’entén com el material de seguretat personal, espàtules, paper de 
vidre, útils varis, etc… 
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En la següent taula es tenen en compte el conjunt d’operacions a realitzar per fabricar el 
motlle, des del disseny d’aquest fins a la finalització. El resultat total es tindrà en compte 
en l’apartat d’hores-home dedicades al projecte. 

Taula 8-4 Costos en hores pel motlle 

CONCEPTE UNITATS COST UNITARI COST TOTAL 
Disseny    

Enginyer Projectista 15 h 20€/h 300,00€ 
Fabricació    

Enginyer Projectista 6 h 20€/h 120,00€ 
Operari 40 h 7,00 €/h 280,00 € 

Cost de les hores   700,00 € 

 

Laminat (L i ML) 

Aquest apartat pretén separar els costos de preparació del motlle pel laminat, el laminat i 
el curat dels costos d’acabats finals de la peça. 

Els costos del material s’han extret del catàleg de Resinas Castro. 

Taula 8-5 Costos de material pel laminat 

CONCEPTE UNITATS COST UNITARI COST TOTAL 
Dissolvent 2 l 1,00 €/l 2,00 € 
Cera desemmotllant 0,5 ud 17,70 €/ud 8,85 € 
Alcohol polivinílic 0,5 kg 8,00 €/kg 4,00 € 
Fibra de carboni (200g) 6 m2 32,00 €/m2 192,00 € 
Resina+Catalitzador Epoxy 1,5 kg 25,00 €/kg 37,50 € 
Film sangrador (1,52m ample) 5 m 7,33 €/m (lineal) 36,65 € 
Bossa de buit tubular 122 cm 8 m 5,00 €/m (lineal) 40,00 € 
Tacky-Tape 0,25 ud 12,00 €/ud 3,00 € 
Ús de bomba de buit 24 h 0,15 €/h 3,60 € 
Ús de curat amb temperatura 48 h 0,20 €/h 9,60 € 
Material divers - - 10,00 € 
Cost sense mà d’obra   347,20 € 

 

La principal font de despesa de la confecció de la peça ve determinat per la quantitat de 
fibra que s’hi aplica i el material de buit que s’utilitza. En el cas que ens ocupa, es tracta 
d’una peça d’una superfície aproximada de 1,6 m2. Afortunadament, l’equip ETSEIB 
Motorsport esta patrocinat per Vitrofiber, que subministra les fibres i el material de buit 
que venia proporcionat per MIRA Tecnologia i NEXUS Projectes. 



Disseny i fabricació d’un firewall-cockpit per un Formula Student  Pág. 51 

 

 

 

 

Imatge 8-1 Imatge corporativa del patrocinador Vitrofiber 

 

En la següent taula es tenen en compte el conjunt d’operacions a realitzar per laminar la 
peça, des del retall de les fibres fins al laminat. El resultat total es tindrà en compte en 
l’apartat d’hores-home dedicades al projecte. 

Taula 8-6 Costos en hores pel laminat 

CONCEPTE UNITATS COST UNITARI COST TOTAL 
Fabricació    

Enginyer Projectista 3 h 20,00€/h 60,00€ 
Operari 16 h 7,00 €/h 112,00 € 

Cost de les hores   172,00 € 

 

Peça i acabats (PiA i MPiA) 

En aquest apartat s’inclourà el que fa referència al acabats de la peça, com són l’aplicació 
del forro ignífug, la cargoleria, així com el disseny de la peça per part de la oficina tècnica. 

Taula 8-7 Costos de material pels acabats de la peça 

CONCEPTE UNITATS COST UNITARI COST TOTAL 
Dissolvent 2 l 1,00 €/l 2,00 € 
Vernís amb base Epoxy 0,25 kg 15,00 €/ kg 3,75 € 
Cargoleria 1 ud 5,00 €/ud 5,00 € 
Forro ignífug 1 m2 10,00 €/m2 10,00 € 
Material divers - - 10,00 € 
Cost sense mà d’obra   30,75 € 

 

En la següent taula es tenen en compte el conjunt d’operacions a realitzar per donar 
l’acabat final a la peça, des del desbastat dels excessos fins el envernissat i polit final de 
la peça, com també inclourà el disseny de la peça. El resultat total es tindrà en compte en 
l’apartat d’hores-home dedicades al projecte. 
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Taula 8-8 Costos en hores pels acabats de la peça 

CONCEPTE UNITATS COST UNITARI COST TOTAL 
Disseny    

Enginyer Projectista 20 h 20,00€/h 400,00€ 
Fabricació    

Enginyer Projectista 1 h 20,00€/h 20,00€ 
Operari 6 h 7,00 €/h 42,00 € 

Cost de les hores   462,00 € 

 

8.1.4. PRESSUPOST GENERAL 

Per tal d’assignar les hores de l’enginyer projectista, s’ha fet la suma d’hores dedicades al 
projecte i s’ha calculat de tal manera que resultés el sou mensual. 

Taula 8-9 Pressupost general 

CONCEPTE COST DE MATERIAL COST EN HORES COST TOTAL 
Disseny bàsic  800,00€ 800,00€ 
Motlle 132,55 € 700,00 € 832,54 € 
Laminat 347,20 € 172,00 € 519,20 € 
Peça i acabats 30,75 € 462,00 € 1541,80 € 
COST DEL PROJECTE 510,50 € 2134,00 € 3272,70 € 
COST TOTAL (+5% imprevistos)  3436,34 € 

 

Aquest resultat és doncs el que hauria costat fabricar una peça com la descrita en el 
projecte en una empresa convencional. D’altra banda, s’ha de tenir en compte que l’equip 
ETSEIB Motorsport està constituït per estudiants i el seu finançament és molt limitat. 

Per obtenir el cost final que significà per l’equip s’ha de descomptar el cost en hores del 
projecte, ja que aquestes eren totalment assumides pels estudiants. També es pot 
eliminar part dels costos de material, ja que gran quantitat d’aquest fou material reciclat. 
Així doncs, el que realment va costar la peça descrita són aproximadament uns 400€. I la 
quasi totalitat d’aquest cost es va aconseguir mitjançant el patrocini de Vitrofiber (fibres), 
MIRA Tecnologia i NEXUS Projectes (material de buit). Per altra part, comentar que en 
els càlculs realitzats per obtenir el pressupost s’ha tingut en compte els impostos (IVA), 
d’altra banda, s’ha comptat amb el 18%, ja que aquest projecte està realitzat amb 
anterioritat a la pujada al 21%. 

Només a mode de estudi acadèmic, ja que no tindria cap sentit portar-ho a terme amb el 
sistema utilitzat a l’hora de produir la peça objecte del projecte, es podria realitzar la 
següent reflexió: 
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Si es té intenció de fabricar unes 1000 peces per a la venta, i tenint en compte que el 
motlle s’ha de canviar cada 100 peces aproximadament, assumint que els punts següents 
són certs: 

- Els costos de material no es veuen afectats per la compra de quantitats de 
material a l’engròs. 

- Els costos d’enginyeria i mà d’obra es veuran reduïts ja que la producció es 
realitzaria amb menor control a causa de la gran capacitat de producció de la que 
es disposaria, es tindrà en compte per tant que significaria un 70% del que s’ha 
cotitzat anteriorment. 

- No es té en compte el cost de material amortitzable, com la bomba de buit, la 
taula de laminat, la nau industrial amb ventilació forçada, les sales de polit, etc... 

Així doncs, per tal d’obtenir el resultat dels costos totals de fabricació, la fórmula seria 
la següent: 

(𝐷𝐵 + 𝐷𝑀 + 𝐷𝑃 + 𝐷𝐴) + (𝑀 + 𝑀𝑀 ∗ 0.7) ∗ 10 + (𝐿 + 𝑀𝐿 ∗ 0.7 + 𝑃𝑖𝐴 + 𝑀𝑃𝑖𝐴 ∗ 0.7) ∗ 1000 

Els valors indicats en la fórmula anterior estan especificats a la part de pressupost. 

Els valors DM i DP i DA són els conceptes de Disseny del motlle, i Disseny de la peça 
i Disseny d’acabats, que tan sols s’haurà de preparar un sol cop, descomptant-ho així 
dels conceptes MM, ML i MPiA. 

El resultat final doncs serà de 545.951,40 €. 

A aquest resultat, si el que interessa és saber el cost unitari per peça, s’ha de dividir 
per 1000, resultant en 545,95€. 
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CONCLUSIONS 

Un cop conclòs el projecte, analitzats els resultats obtinguts per el Firewall-Cockpit i en 
general de totes les peces realitzades en materials compostos en el marc del CAT 05 en 
totes les competicions realitzades, se’n pot extreure que l’experiència obtinguda, els 
coneixements adquirits i preparats per ser tramesos als equips dels anys vinents són molt 
positius. 

S’ha aconseguit crear una metodologia de treball dins de l’equip de Formula Student, 
establint un precedent de col·laboració entre la universitat i les empreses que han donat 
suport a aquest projecte. 

S’han adquirit coneixements que es trametran a equips posteriors, el know-how en 
conceptes de fabricació de models, motlles i peces de fibres seran fonamentals per 
l’avanç en tecnologia de competició i per a aconseguir vehicles cada cop més lleugers i 
amb millors prestacions. 

De l’estudi de materials es pot extreure conclusions sobre els avantatges i inconvenients 
dels materials compostos i les seves alternatives. Sempre s’ha de tenir molt present que 
els costos poden superar els avantatges que significa la utilització d’aquests materials, i 
que a vegades és possible utilitzar d’altres de forma que es simplifica el disseny i la 
fabricació. 

Del pressupost general es pot extreure que la feina realitzada pels membres de l’equip, el 
suport donat per els patrocinadors, l’ajuda rebuda per departaments de la universitat, han 
significat un estalvi més que substancial per al projecte, permetent que el pressupost 
disponible no es veiés superat degut a la utilització de materials d’última generació. 

Un aspecte important a destacar, és que la feina realitzada durant la temporada 2010-
2011 per tots els integrants de l’equip ETSEIB Motor-Sport ha estat molta, i que seria 
interessant plantejar per part de la universitat, un projecte conjunt com a projecte final de 
carrera. En general els integrants que estàvem cursant el 5è curs de la carrera, han 
dedicat tot l’any a la fabricació del vehicle, posposant la redacció del projecte i la 
finalització de la carrera. 

També és important comentar que a partir d’aquest projecte s’han obert horitzons, els 
coneixements adquirits permetran començar nous projectes amb millors idees i amb 
interessants resultats. 
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