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C Selecció de materials 

En aquest Annex es discuteixen els materials escollits per a cada part del conjunt roda 
automotriu DASER-1. En molts casos, la selecció del material de cada peça es portarà a 
terme amb relació a l’apartat 8 Simulació i optimització, on es porten a terme estudis de 
resistència mitjançant simulacions per elements finits. 
Tot i que cada una de les parts del conjunt mereix una consideració especial pel que fa a 
les seves característiques i, per tant, al seu material associat, a continuació es comenten 
les característiques comunes a totes elles. 

• Com es comenta a la memòria, per donar riquesa acadèmica a aquest projecte, es 
suposarà que es poden emprar materials cars i processos de fabricació dedicats 
només a grans sèries sempre i quan no existeixi una opció clarament favorable en 
aquest aspecte. 

• Degut al problema de les masses no suspeses, el pes del conjunt ha de ser el menor 
possible. Així, doncs, la densitat del material escollit ha de ser la mínima. En el cas que 
la peça estigui sotmesa a esforços mecànics, el valor a minimitzar és el ratio 
(densitat)/(resistència mecànica). 

• Degut a la naturalesa del conjunt Roda Automotriu, tots els elements han de suportar 
possibles xocs. Així, doncs, es necessiten materials d’alta tenacitat. 

• Degut a l’exposició del conjunt al medi amb presencia d’aigua, fang, pols... els 
materials escollits han de ser, en la mesura del possible, resistents a la corrosió. En el 
seu defecte, han de presentar alternatives que solucionin aquest aspecte. 

• Per raons mediambientals o ecològiques, els materials escollits o els seus processos 
de conformació no poden ser agressius contra el medi ni contaminants i han de poder 
ser reciclats o reutilitzats. 

C.1 Eix 

Segons [11] els materials més freqüents per a la fabricació d’arbres o eixos, són: 2C25, 
2C45, 34CrMo4 i 34CrNiMo6 (tots ells segons UNE 36.051-1). En el cas d’estar sotmesos a 
corrosió, també recomana la utilització d’acers inoxidables. No obstant el disseny del 
DASER-1 ha estat pensat, en la mesura del possible, per deixar l’interior de la roda 
hermètica respecte al medi. Tot i que això no s’aconsegueix al cent per cent, el problema de 
la corrosió no és un aspecte crític per l’Eix o, si més no, es pot solucionar per altres vies. Per 
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tant, aquest fet i el seu cost més elevat que la resta de materials candidats porta a 
desestimar directament qualsevol dels aliatges d’acer inoxidable per a la fabricació de l’Eix. 

A la Taula C-1 es mostren característiques de la resta de materials candidats. 

UNE 36.051-1
Rm   

(MPa)
R0,2   

(MPa)
A    

(%)
Rm   

(MPa)
R0,2   

(MPa)
A    

(%)
Resiliència 

(J)
Cost 

(*)
Maquinabilitat 

(**)
2C25 455 245 22 575 370 20 45 1 70
2C45 590 305 15 775 490 15 25 1 55

34CrMo4 - - - 1150 800 13 40 1'5 68
34CrNiMo6 - - - 1300 1000 11 40 2 50

(*) El cost es representa en relació al del 2C25.
(**) L'acer 2C45 té una maquinabilitat de 55 i l'acer 11SMnPb28 en té una de 160. 

Estat de Normalització Estat de Tremp i Reveniment

Tal com es decideix a l’apartat 7.2.1, el conformat de l’Eix es farà per mecanitzat. Així, doncs, 
una característica més del material a escollir és una alta maquinabilitat. 

Taula C-1 Característiques dels materials candidats per l’Eix. 

Tenint en compte que també es necessita una tenacitat alta, queden com a millor candidats 
el 2C25 i el 34CrMo4. D’aquest dos, suposant la diferència de cost menyspreable, pel seu 
major límit elàstic, major resistència a la tracció i menor allargament, el darrer presenta 
millors característiques. No obstant, del resultat de l’apartat 8 de la memòria, es dedueix que 
el primer ja és suficient, fins i tot en estat de normalització. 

Resumint, el material seleccionat per emprar en el conformat de l’Eix és l’acer 2C25 segons 
EN 10083-1. 

C.2 Llanda central interior/exterior 

Els conjunts Llanda central interior i exterior, tenen com a funció transmetre els esforços 
mecànics de l’Eix a la Llanda perimetral i a l’inrevés. Les necessitats d’aquestes peces són, a 
més de les suposicions que s’han mencionat al principi d’aquest apartat, degut a necessitat 
de conformació, materials de bon emmotllament. 

Per a la fabricació d’aquestes peces, els millors candidats són les foses grises, les foses 
nodulars, les foses nodulars amb tremp bainític (ADI), els acers d’emmotllament i els acers 
inoxidables d’emmotllament. 

L’ús d’acers d’emmotllament és cada cop inferior ja que les foses ADI obtenen 
característiques mecàniques molt semblants però amb característiques d’emmotllament molt 
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més semblants a la de les foses grises. Per aquest motiu, s’elimina de l’estudi de selecció del 
material de les Llandes centrals als primers. 

A la Taula C-2, es presenten les característiques dels materials més destacats de les 
famílies que s’han anomenat. 

Densitat 
(Mg/m3)

Rm    
(MPa)

R0,2   
(MPa)

A    
(%)

Resiliència 
(J) Cost (*)

UNE 36.011-73
FG 30 7,22 300 - - - 1,00
FG 35 7,30 350 - - - 1,06

UNE 36.118-73
FGE 38-17 7,10 380 235 17 15 1,06
FGE 43-12 7,12 430 280 12 12 1,06

DIN
GGG-100 B - 1000 700 6 80 -

1,4027 - 590 390 15 27,5 5,29

(*) El cost es representa en relació al del FG 30.  

Taula C-2 Característiques dels materials candidats per les Llandes centrals. 

Com es demostra a l’apartat 8, els esforços màxims als quals estaran sotmeses les Llandes 
centrals exterior/interior són τVM = 258 MPa. Aleshores, el material més indicat per a 
aquestes peces és la fosa nodular FGE 43-12 ja que la resta, o bé tenen una resistència a la 
tracció i un límit elàstic insuficients, o bé desmesurats. 

C.3 Porció llanda perimetral 

Les diferents porcions de la llanda perimetral, a diferència de les peces Llanda central interior 
i exterior, a més d’haver de suportar els esforços mecànics, han de complir la funció de part 
induïda o rotor del “motor”. Així doncs, el material escollit haurà de ser aparentment 
diamagnètic i de baixa resistència elèctrica. Aquest fet fa descartar els acers de bon principi i 
presenta l’alumini com a millor candidat per a aquesta part de la roda automotriu. 

Un altre aspecte important a destacar d’aquest conjunt és la temperatura de treball. Tot i que 
en els assaigs del DASER-0 s’ha vist que aquesta peça no s’escalfava, degut a que treballa 
induïda a altes freqüències, les temperatures que pot assolí en funcionaments prolongats 
són elevades. Així, doncs, el material escollit ha de conservar bones característiques 
mecàniques a 120ºC, temperatura màxima acceptada per a materials elèctrics [8], i possibles 
pics de temperatures superiors tot i que de durada molt inferior. 
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De les diferents famílies d’aliatges de l’alumini, les que presenten millors característiques 
mecàniques a altes temperatures són, segons la norma europea, EN AW 2000, EN AW 7000 
i, en menor grau, EN AW 6000. 

A la Taula C-3 es poden veure diferents característiques dels aliatges més significatius 
d’aquestes famílies. 

Dens.
Conduc. 
Tèrmica

Resist. 
Elèctrica

Corrosió 
al medi Rm R0,2 A% Rm R0,2 A% Preu

EN AW Kg/dm3 W/(mxºC) 10-3 mxWxm MPa MPa MPa MPa
EN AW-2007 260 200 13 110 90 25
EN AW-2011 2,82 152 44 R 325 235 20 195 130 25 1
EN AW-2024 2,77 151 45 R 448 372 10 310 248 17 1
EN AW-2030 2,82 134 51 R 340 240 14 260 200 13 1'04
EN AW-7075 2,80 130 52 R 483 448 14 214 186 30 1'43
EN AW-6061 2,70 167 (T6) 40 (T6) MB 290 262 18 234 214 20 1'18
EN AW-6262 2,71 172 38 MB 290 262 18 234 214 20
EN AW-6063 2,69 201 32 MB 215 195 15 145 140 20 1
EN AW-6082 2,71 174 42 MB 300 265 14 240 220 17

Preu en relació amb el de EN AW-2011

150º100º

 

Taula C-3 Característiques dels materials candidats per les Porcions llanda perimetral. 

De les diferents variables representades, interessa: 

• Com ja s’ha esmentat anteriorment, minimitzar el pes específic, la millor resistència a la 
corrosió possible i les millors característiques mecàniques tant a temperatura ambient 
com a 120ºC. 

• Maximitzar la conductivitat tèrmica per tal de poder alliberar el màxim de calor generat. 

• Minimitzar la resistivitat elèctrica per tal de millorar l’eficiència del sistema, per bé que 
es perd parell. 

• Millors condicions d’emmotllament per tal de facilitar i abaratir la fabricació de les 
Porcions llanda perimetral. 

D’un anàlisis directe de les dades aportades per la Taula C-3, es pot concloure que la família 
EN AW 7000 presenta els preus més elevats, pateix una gran davallada de les 
característiques mecàniques dels 100 als 150ºC, té una resistència a la corrosió regular i 
valors mitjans en la resta de paràmetres. Per aquests motius es descarta directament la 
utilització d’aquesta família per a la producció de les Porcions llanda perimetral. 
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De la resta d’aliatges, destaca la EN AW 2024, en estat T6, per tenir les millors 
característiques mecàniques, fins i tot a 150ºC, i preu i resta de variables acceptables. 

Tot i presentar característiques mecàniques molt inferiors, la sèrie EN AW 6000 destaca pel 
seu baix pes específic, millor conductivitat tèrmica, millor resistivitat elèctrica i molt bona 
resistència a la corrosió. Concretament, l’aliatge EN AW 6063 és l’òptima en tots aquests 
aspectes. 

De l’estudi d’elements finits realitzat a la Porció llanda perimetral en l’apartat 8, es veu que el 
límit elàstic mínim que ha de presentar el material escollit és τVM = 37’7 MPa. 

Així, doncs, com que el seu límit elàstic és més que suficient (amb un coeficient de seguretat 
de 3’71) i presenta les millors condicions, l’alumini escollit per a confeccionar les Porcions 
llanda perimetral és el EN AW-6063 (segons la norma europea) en estat T3. 

NOTA: S’acaba de veure que en el conjunt roda automotriu es col·locaran dos elements en 
contacte amb una diferència de potencial de dissolució superior a 100 mV, com són l’acer i 
l’alumini. Aquest fet portarà problemes de corrosió galvànica o bimetàl·lica i obliga a aïllar 
aquests contactes tal i com es defineix a l’apartat 7.3.7. 

C.4 Perfil llanda 

La selecció de material d’aquesta peça és completament anàloga a la de les Llandes central 
interior i exterior. Amb l’única diferència que les sol·licitacions màximes són diferents i, per 
tant, el material escollit, de la Taula C-2, pot ser un altre. 

Com es demostra a l’apartat 8, els esforços màxims als quals estarà sotmès el Perfil llanda 
són τVM = 89’5 MPa. En aquest cas, amb la fosa gris FG 30 ja n’hi ha prou per complir les 
necessitats mecàniques de la peça amb un coeficient de seguretat aproximat del 2’07. 

Aquest fet ens fa pensar que, si no es canvia la geometria de la peça, es podrien utilitzar 
foses de característiques mecàniques més baixes, que també tenen una densitat menor, o, 
fins i tot, altres materials com l’alumini. Tal com es descriu a l’apartat 8, per optimitzar 
aquesta peça, es proposa modificar la seva geometria. Aleshores, es decideix utilitzar la fosa 
gris FG 30 com a material per conformar el Perfil Llanda, i fer les modificacions pertinents del 
seu disseny que corresponguin per optimitzar-la. 
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C.5 Radis 

La peça Radis té com a funció fixar l’estator al seu lloc i suportar els esforços que aquest li 
pugui transmetre. És important que aquesta fixació sigui acurada ja que el joc entre estator i 
rotor és només de 0’5 mm per cada costat. Els esforços als quals estaran sotmesos els 
Radis seran bàsicament el moment que es crea com a reacció del moment motriu al rotor. 
Un altre factor a tenir en compte és que, en estar en contacte amb l’estator, els Radis poden 
patir escalfament. 
En definitiva, per conformar aquesta peça es necessita un material amb característiques 
mecàniques mitjanes, d’alta estabilitat dimensional amb la temperatura i de mínim pes. 
També haurà de ser un material tenaç per poder suportar els possibles xocs. 
Degut a la geometria que presenta la peça, el material escollit, també ha de poder-se 
conformar per emmotllament i mecanitzar-se per realitzar els acabats necessaris. 
Amb les característiques que s’acaben d’anomenar es presenten com a millors candidats 
els poliesters. D’aquesta família, els més destacats son els Poliacetals (POM), els 
Policarbonats (PC, PEC), els Polièsters saturats (PET,PBT) i les Resines epoxi (EP). 
Els POM, presenten com inconvenients el cost, temperatures de servei no tant elevades 
com la dels altres i mal comportament a les radiacions. Els PET presenten baixa tenacitat 
i difícil emmotllament. 
De la resta, per presentar la densitat més baixa i la resta de característiques que es 
necessiten, el material escollit és la Resina epoxi. 

C.6 Tapa radial 

Com es comenta a l’apartat 7.2.3, aquesta peça serà conformada d’algun polímer emmotllat. 

Degut a la seva proximitat a la Porció llanda perimetral, la temperatura a la que estarà 
exposada aquesta peça pot ser elevada. Per tant, el material escollit ha de ser resistent a la 
temperatura (bones qualitats a 120 ºC). 

Tot i que en menys mesura, el material per conformar la tapa radial també ha de ser estable 
a la intempèrie i, degut a que la seva fixació serà mitjançant pestanyes a pressió, el material 
escollit no pot presentar ni fluència ni relaxació, a més de presentar bona estabilitat 
dimensional. 

Una característica que, si bé no és imprescindible, podria ajudar molt, és la transparència del 
polímer escollit. D’aquesta manera, es podrien fer revisions visuals a la màquina sense haver 
de desmuntar-la. 
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Dels polímers que s’usen avui en dia, els que compleixen millor els requisits anteriors són: el 
Polimetacrilat de metil (PMMA), els plàstics fluorats (Teflon), el Polipropilè (PP), la Polisulfona 
(PSU), el Policarbonat (PC), el Polièter de fenilè modificat amb Poliamides (PPE+PA), el 
Policlorur de vinil rígid (PVC-U) i el Polietilè de baixa densitat (PE-LD). 

De tots ells, el material que sembla més indicat és el PC ja que té una excel·lent tenacitat i 
baixa fluència en un interval de 100 a 130 ºC, elevades propietats òptiques, estabilitat a la 
intempèrie (resistent a l’envelliment i a les radiacions UV), la seva densitat es, fora del PE-
LD, la més baixa, és fàcilment transformable per injecció i el seu cost és raonable comparat 
amb el dels demés. 

Així, doncs, el material seleccionat per conformar la Tapa radial és el Policarbonat (PC). 

C.7 Tapa exterior 

La selecció del material per conformar la tapa exterior és anàloga a la de la tapa radial amb 
la diferència que, en aquest cas, no es necessita un material transparent, més aviat interessa 
opac, ni tant resistent a la temperatura (es suposarà que treballa a 50 ºC). 

Amb aquestes característiques es troben: el PVC-U, el PC, el Polièter de fenilè modificat 
amb Poliamides (PPE+PA) i els plàstics fluorats.  

El PVC-U té l’inconvenient que desprèn gasos nocius a la flama. Els plàstics fluorats són 
extremadament cars i el PC és transparent. 

Per aquests motius i les seves característiques tan adients a les necessitats de disseny, es 
selecciona el Polièter de fenilè modificat amb Poliamides (PPE+PA) per la conformació de la 
Tapa exterior.  
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