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RESUM 

L’objectiu d’aquest projecte es realitzar l’adaptació d’un motor escollit a un monoplaça, 

realitzant-hi les modificacions necessàries per a l’obtenció de les prestacions òptimes 

durant el transcurs de les proves realitzades a la competició universitària Formula Student. 

La finalitat física és la construcció d’un monoplaça que compleixi el comportament dinàmic 

imposat per a poder-lo presentar a la competició. 

Aquest projecte s’inscriu dins l’equip representant de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona, ETSEIB MotorSport, desenvolupant el prototip CAT-01, que 

participa a les dues competicions realitzades als circuits de Silverstone (Anglaterra) i 

Hockenheim (Alemanya). La Formula Student és una competició universitària en la qual 

cada equip ha de dissenyar i construir un monoplaça, regit per la normativa oficial dictada 

per la SAE (Society of Automotive Engineering) per a aquest esdeveniment. 

El resultat que es vol obtenir amb la realització d’aquest projecte és assegurar un correcte 

funcionament del motor i de tots els seus sistemes i components optimitzant-ne el 

rendiment al màxim possible, sempre dintre dels límits de fiabilitat. 

S’analitzen les prestacions que ha de proporcionar un fórmula d’aquestes característiques, 

considerant les diferents proves a realitzar, en termes de rendiment de motor. 

Aquest treball es desenvolupa valorant la seva inclusió dintre del conjunt global del vehicle, 

tenint en compte la interacció entre les diferents parts. 

La metodologia de treball portada a terme consisteix, inicialment, en un estudi de mercat i 

una posterior elecció d’un dels motors que s’adapti millor a les condicions de prestacions 

que es necessiten en el monoplaça. Segons aquest motor es desenvolupen diferents 

solucions teòriques de tots els sistemes i components que s’han de modificar, adaptar o fer 

completament nous, que complint amb els requisits imposats, siguin viables dintre la 

totalitat del monoplaça. Amb les característiques de disseny i els recursos de fabricació 

disponibles es construeix la solució final. 

Un cop muntat i provat el vehicle s’avalua la validesa de la solució, tant en banc motor, per 

acabar de fer una optimització final del conjunt, com el comportament en pista i fiabilitat, i 

els resultats obtinguts a les diferents proves. 
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1. GLOSSARI 

Autocross: Prova dinàmica de donar una sola volta a un circuit que es fa a la competició. 

Clutch push rod: Barra empenyedora que desembraga el canvi de marxes. 

Escanya-cables: Mecanisme que consisteix en cargolar un cargol sobre un cable, i permet  

             fixar el cable. 

Firewall: Planxa d’alumini que separa l’habitacle motor de l’habitacle del conductor. 

Intercooler: Intercanviador de calor que refreda l’aire d’entrada al motor. 

Push-pull: Tipus de cable que permet el seu treball en els dos sentits, tracció i compressió. 

Rpm: Revolucions per minut. 

Restrictor: Brida circular que es col·loca a l’admissió i limita l’aire d’entrada al motor. 

SAE: Society of Automotive Engineers; Societat d’Enginyers de l’Automovilisme. 
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5. PREFACI 

5.1. Origen del projecte 

Aquest projecte sorgeix com una iniciativa de l’Escola (ETSEIB) per al disseny d’un 

monoplaça que participi en la seva representació a la competició universitària de la Formula 

Student. D’aquesta forma un grup d’estudiants desenvolupa, partint de zero, un vehicle de 

competició, aplicant així els coneixements adquirits durant la carrera. 

Aquest any l’ETSEIB volia consolidar d’una manera més forta aquest projecte i fer-ne 

d’aquest, un projecte a llarg termini amb una duració mínima de 5 anys. De manera que 

cada any la base sigui el cotxe de l’any anterior, i d’aquesta manera es pugui anar millorant 

i optimitzant el cotxe cada cop més. 

Els temes sobre els que tracta aquest projecte en concret són tots els relacionats amb 

l’adaptació del motor al monoplaça, i el conseqüent redisseny i fabricació dels sistemes 

necessaris, com ara el d’admissió, d’escapament, de refrigeració, el sistema d’injecció de 

combustible i dipòsit, el canvi de marxes, l’embragatge i accionament del gas. 

5.2. Motivació 

La motivació d’aquest projecte apareix en presentar-se l’oportunitat de desenvolupar, en la 

seva totalitat, un vehicle de competició, podent participar des del seu procés de disseny fins 

a la fabricació i la pròpia conducció del mateix en les dues competicions universitàries 

principals en aquest sector, en dos dels circuits més importants del món com a membre 

d’un equip de competició. És un projecte que des del primer moment presenta la possibilitat 

d’unir una afició amb l’aprenentatge en aquest camp. 

5.3. Requeriments previs 

Per a la realització d’aquest projecte és important tenir una base de coneixement sobre 

algun programa de CAD, sobre disseny mecànic i sobre el funcionament dels principals 

components d’un motor. La resta de coneixements i experiència s’assoleix durant la 

realització del propi projecte a mesura que s’avança en el seu desenvolupament, per mitjà 

de llibres i altres documents, opinions i coneixements dels experts d’aquest sector, i 

coneixements i entrevistes amb els diferents proveïdors i fabricants de les peces. 
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6. INTRODUCCIÓ 

El present projecte és en realitat un subprojecte d’un de global, que és el disseny i 

fabricació d’un prototip de monoplaça, el CAT-01. Un monoplaça dissenyat i fabricat per un 

grup d’estudiants per a participar en dues competicions universitàries: la Formula Student a 

Anglaterra i posteriorment a Alemanya. Aquesta idea neix d’una iniciativa impulsada per 

l’ETSEIB de la consolidació d’aquest com un projecte estable. 

6.1. Objectius del projecte 

Els objectius que es pretenen assolir durant el desenvolupament d’aquest projecte són: 

- Estudi de mercat sobre els cotxes que es presenten a la competició. 

- Documentació per tal de conèixer i entendre la normativa de la competició. 

- Estudi de mercat dels motors que compleixen les expectatives i prestacions del 

monoplaça a construir. 

- Un cop escollit el motor, identificar les parts, sistemes i altres peces que s’han de 

canviar o modificar. 

- Identificar els requeriments de cada part, documentació sobre aquestes i obtenció 

d’un primer esborrany de les diferents opcions de disseny que tenim de cada peça. 

- Consulta amb els fabricants i/o proveïdors per l’obtenció de la peça o part desitjada, 

per a arribar a un mutu acord entre ambdues parts. 

- Disseny i modelització final en sistemes CAD i altres mitjans de tots els sistemes 

necessaris per al correcte funcionament i adaptació del motor. 

- Fabricació i muntatge de tots els sistemes sobre el prototip CAT-01. 

- Optimització del mapa base de la centraleta motor “ECU” en un banc inercial de 

rodets, amb tot el muntatge del CAT-01. 

- Realització de verificacions, proves estàtiques i en pista per comprovar el correcte 

funcionament de tots els elements del sistema motor. 

- Participació i finalització de les proves a les competicions Formula Student, al circuit 

de Silverstone (Anglaterra) i Formula Student Germany a Hockenheim (Alemanya). 
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7. LA FORMULA STUDENT 

La Formula Student és una competició internacional entre universitats de tot el món que 

cada any té lloc al circuit de Silverstone, a Anglaterra, amb l’objectiu de promoure la 

formació dels estudiants a través d’un projecte pràctic que engloba la majoria dels àmbits 

de l’enginyeria. 

És una de les plataformes més importants per a la promoció i aprenentatge de futurs 

professionals del món de l’automoció. Està organitzada per la Institution of Mechanical 

Engineers (IMechE), en col·laboració amb les multinacionals Airbus, Autodesk, Honda 

Racing F1 Team, IET, Learning Grid, National Instruments, RS Components, Shell i Toyota. 

La Formula Student atreu a prop de 200 equips d’universitats d’arreu del món en les dues 

competicions que celebra a Europa. Aquests equips provenen de 22 països diferents. Per 

ells i també per nosaltres, la competició és un projecte on és treballen conceptes teòrics 

conjuntament amb un desenvolupament dels nivells pràctics d’enginyeria. 

7.1. Objectius de la Formula Student 

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment, és formar els estudiants en els àmbits de 

disseny, fabricació, desenvolupament, logística, marketing i competició, com si es tractés 

d’un equip professional. 

Mitjançant un exercici real consistent en dissenyar, fabricar i pilotar un monoplaça, que 

inclou la necessitat de desenvolupar habilitats en gestió de costos, marketing i anàlisi es 

pretén que els estudiants d’enginyeria aprenguin a treballar en equip, sota pressió i limitats 

per uns pressupostos i unes dates d’entrega, tal i com es treballa en el món real. 

El monoplaça construït es defineix com el prototip d’avaluació per a la posterior fabricació 

d’una petita sèrie de vehicles pensats per a la competició no professional. Tot i tractar-se 

d’un vehicle enfocat a la competició amateur, se li exigeixen altes prestacions en quan a 

acceleració, frenada i maniobrabilitat, a baix cost, amb gran fiabilitat i un manteniment 

senzill i econòmic. També es tenen en compte altres factors com l’estètica del vehicle, el 

confort, la senzillesa en el disseny i construcció i l’ús de peces comuns en el mercat. 

Per posar a tots els equips i els corresponents prototips en les mateixes condicions, la 

competició ha elaborat una normativa que tots els equips han de complir rigorosament i que 

limita factors com el cost de fabricació de la sèrie, les seves dimensions, la cilindrada, 

direcció, suspensió o seguretat. 
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7.2. Els inicis de la competició 

L’any 1981, als Estats Units, la SAE (Society of Automotive Engineering) va iniciar el primer 

programa de Formula SAE. Va ser l’any 1998, en el que dos cotxes americans van 

competir amb dos cotxes britànics en una exhibició a la pista de proves de MIRA, al Regne 

Unit. Aquesta iniciativa va ser considerada una valuosa forma d’aprenentatge per 

estudiants a través d’un projecte pràctic. D’aquesta forma, l’IMechE, del Regne Unit, es va 

encarregar de portar a terme aquesta iniciativa, en col·laboració amb la SAE. 

La Formula Student, des del primer moment es va plantejar de forma diferent a la seva 

anàloga dels Estats Units, la Formula SAE, perquè es va pensar com un projecte 

d’aprenentatge progressiu durant tres o quatre anys acadèmics. De totes formes ambdues 

utilitzen la mateixa normativa (amb alguns petits canvis). 

L’esdeveniment anual de la Formula Student té lloc cada any al final del curs acadèmic, cap 

a mitjans de juliol. Durant aquest, els equips universitaris són jutjats per especialistes 

dedicats al món de l’automoció en unes proves en les que han de demostrar el 

comportament del vehicle que han creat. 

7.3. Estructura de la competició 

L’equip universitari ha de plantejar el projecte des del punt de vista que un fabricant els ha 

encarregat la producció d’un prototip d’avaluació. El mercat objectiu és el de monoplaces 

per a la competició amateur de cap de setmana en circuit d’autocross o d’asfalt. Inicialment, 

el fabricant ha previst una producció de 1000 unitats anuals, amb un cost inferior a 25000 $. 

Es demana que el vehicle tingui baix cost, fàcil manteniment i que sigui fiable, però que per 

contra tingui un alt rendiment en termes d’acceleració, frenada i maniobrabilitat. 

Tenint en compte tots aquests paràmetres, la competició intenta determinar quin és el millor 

dels prototips presentats. Per tal d’evaluar tots aquests factors es sotmet l’equip i el 

monoplaça a un seguit de proves: estàtiques i dinàmiques. 
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La puntuació general d’aquestes proves segueix la següent estructura: 

 

        Puntuació general   
            Proves estàtiques           Proves dinàmiques 

Prova Punts Prova Punts 
Inspecció tècnica - Acceleració 75 
Presentació 75 Prova del 8 50 
Disseny 150 Autocross 150 
Anàlisi de costos 100 Resistència 350 
  Consum 50 

Total     1000 

7.4. Proves estàtiques 

Aquestes proves són aquelles que impliquen l’anàlisi dels aspectes que no es podrien 

valorar directament sobre pista. Aquests són per exemple: factors de seguretat, de disseny, 

optimització de costos o estètica. 

En aquesta avaluació el que es pretén és que els equips puguin justificar les decisions 

preses sobre el resultat obtingut. Per aquesta raó, aquest procés es presenta com un 

diàleg en que l’equip i els jutges, especialistes en diferents vessants del camp de 

l’automoció, intercanvien opinions. 

7.4.1. Inspecció tècnica 

Tot i que aquesta prova no aporta puntuació a l’equip, és una avaluació totalment 

necessària, ja que determina si l’equip podrà accedir a les proves dinàmiques. Durant 

aquest procés d’inspecció un comitè d’avaluació tècnica comprova que el vehicle presentat 

compleix la normativa i restriccions de la FSAE. Aquest procediment té tres parts principals: 

7.4.2. Inspecció (scrutineering) 

El vehicle s’inspecciona per diferents jutges per comprovar que compleix la normativa de la 

Formula SAE. 

7.4.3. Test d’inclinació (tilt test) 

El vehicle s’inclina 45º per comprovar que no vessa benzina, ni cap dels fluids del vehicle. 

Taula.  7.1. Puntuació de la competició  
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Seguidament, el vehicle s’inclina a 60º per comprovar que no bolcaria al trobar-se sotmès a 

una força lateral de 1,7g. 

7.4.4. Test de soroll (noise test), desconnexió general (master switch) 

En el test de soroll es comprova que no es sobrepassi en cap moment un màxim de 

110dBa a 9000 rpm a Anglaterra i 110dba també però a 10500 rpm a Alemanya. S’avalua 

també el correcte funcionament dels botons de desconnexió del motor. 

7.4.5. Prova de frenada (brake test) 

Es l’ultima prova de la inspecció tècnica, es proven dinàmicament els frens, s’ha de 

demostrar la capacitat de bloquejar totes 4 rodes a la vegada i frenar el vehicle en línia 

recta després d’haver-lo accelerat fins a certa velocitat (30-40 km/h). 

7.4.6. Anàlisi de costos 

Inicialment, en aquesta prova es fa una revisió de l’informe de costos presentat prèviament, 

comparant-lo amb el monoplaça realment fabricat. A continuació, s’avalua si realment és 

factible la seva construcció. Finalment, es demana a l’equip que descrigui el procés de 

fabricació d’un dels elements del vehicle. 

7.4.7. Presentació comercial 

Aquesta prova tracta de comprovar l’habilitat de l’equip per desenvolupar un pla comercial, 

amb l’objectiu de vendre el producte a un fabricant del sector de l’automoció de competició. 

7.4.8. Disseny 

En l’avaluació duta a terme durant aquesta prova es valoren les decisions preses durant el 

procés de disseny per a complir els requeriments del mercat. 

De la mateixa forma que en les proves anteriors, l’objectiu és l’aprenentatge dels 

estudiants, raó per la qual aquesta prova s’estructura com un diàleg amb els jutges en que 

es pretén demostrar la viabilitat del projecte, com també la innovació i originalitat. 

7.5. Proves dinàmiques 

Una vegada rebut el vist-i-plau de la inspecció tècnica, el vehicle pot participar en les 

proves dinàmiques. En aquestes s’avalua el comportament del monoplaça en pista. 
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7.5.1. Acceleració 

En la prova d’acceleració es puntua la capacitat d’acceleració del vehicle sobre una 

superfície plana. Per tal de valorar-ho, es mesura el temps que triga el monoplaça a 

recórrer una distància de 75 metres, partint de velocitat 0 km/h. 

És una prova en que prenen gran rellevància l’optimització del motor, el sistema de 

transmissió de potència i el canvi de marxes. 

7.5.2. Autocross 

La prova de l’autocross té com a objectiu avaluar la maniobrabilitat i conducció, en una 

cursa de 805 m en que els cotxes no competeixen a la vegada. Durant aquesta, es posen a 

prova l’acceleració, la frenada i la capacitat de pas per corba en un circuit que inclou trams 

rectes, eslàloms de cons i corbes de diferents radis de gir. 

7.5.3. Resistència i consum 

Aquestes dues proves s’avaluen a la vegada en un circuit que inclou trams rectes, eslàloms 

de cons i corbes de diferents radis. L’objectiu de la prova de resistència és el d’avaluar el 

comportament i fiabilitat de tot el cotxe com a conjunt.  

Aquesta prova consta d’uns 22 km i s’ha de realitzar un canvi de pilot a la meitat de la cursa 

amb un temps màxim de 3 minuts. Es la prova més dura pel que fa al conjunt motor-

transmissió. Ja que sempre es va al límit per a fer el millor temps possible.  

Com a prova de consum es valora l’economia de consum del monoplaça, mesurant el 

combustible que ha consumit durant la  prova de resistència, comprovant així l’eficiència de 

les modificacions fetes al vehicle per a la competició. En aquesta prova sí competeixen més 

d’un vehicle a la vegada, permetent alguns avançaments. 
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Fig.  7.1. Descripció del recorregut del Skid-Pad 

7.5.4. Prova del 8 (Skid-Pad) 

En aquesta prova es puntua la capacitat 

de gir a alta velocitat del monoplaça. Per 

tal de valorar-ho es recorre un circuit en 

forma de 8, que obliga a traçar 

alternativament corbes a dretes i a 

esquerres de radi constant (18,25 metres 

de diàmetre mig). És molt important en 

aquesta prova la màxima estabilitat i 

adherència lateral.  

 

 

7.6. Formula Student Germany 

En addició, aquest any també es participa a la competició homòloga realitzada a Alemanya, 

al circuit de Hockenheim. Aquesta competició l’organitza des de l’any 2005 Verein 

Deutscher Ingenieure (VDI) durant el mes d’agost. 

De forma anàloga, la seva normativa es basa en la de la Formula SAE amb algunes petites 

variacions. 
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Fig.  8.1. Planificació del projecte 

8. PLANIFICACIÓ 

La planificació s’ha fet tenint en compte que és un projecte complet de construcció d’un 

monoplaça, és a dir, que en ell és necessària la interacció de les diferents àrees de treball 

que el comporten per a arribar a construir-lo. Es basa en el desenvolupament i adaptació 

del motor, dins del conjunt del CAT-01. 

En aquesta planificació hi ha dues dates objectiu que limiten el temps. Aquestes són les 

marcades per les citades competicions, abans de les quals el monoplaça ha d’estar muntat 

i provat. 
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Estudi de mercat

Decisió de package

Contacte esponsors i proveïdors
Evaluació, proves i set-up
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Reparació i proves
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Àrea motor
Documentació tècnica i teòrica

Estudi del mercat (motors)

Elecció motor
Compra motor

Decisió sistemes a modificar
Primer esborrany de les parts

Consulta amb fabricants

Disseny i càlcul final
Compra components

Fabricació components

Muntatge conjunt
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9. NORMATIVA 

La Formula Student, juntament amb la Formula SAE, desenvolupa una normativa d’obligat 

compliment. La part que afecta al sistema de motor és el següent: 

9.1. Motor 

Ha de ser un motor de quatre temps. La seva cilindrada no pot excedir dels 610 

centímetres cúbics. 

Ha d’haver espai per a l’instrument de mesura de la cilindrada, que fa 381 mm de llarg i 30 

mm de diàmetre i es col·loca a sobre d’un dels allotjaments de la bugia. 

Tots els mecanismes que girin a alta velocitat han d’anar coberts amb tapes o escuts. 

El motor ha de ser estanc i no ha de vessar cap tipus de líquid. 

Cada sistema de fluids o líquids que utilitzi el motor ha de tenir un dipòsit d’expansió amb 

un volum mínim del 10% del total del líquid o 0,9 litres (el major de les dues condicions). 

Aquests dipòsits han de ser capaços de contenir aigua bullint sense deformar-se, i estar 

localitzats darrera el firewall i per sota de l’alçada dels muscles del conductor. Han de tenir 

una ventilació de 3 mm de diàmetre com a mínim. 

El cotxe ha d’estar equipat amb un botó d’arrencada accessible per al conductor i ha de ser 

capaç d’arrencar sense cap ajuda externa en qualsevol moment de la competició.  

(Regla 3.5.1. 2008 Formula SAE
®
 Rules) 

9.2. Combustible 

El combustible utilitzat a la competició es gasolina (de 100 octans a Anglaterra i de 98 

octans a Alemanya) o Ethanol 85. Durant la competició els cotxes han d’operar amb el 

combustible subministrat per la organització. No es pot afegir res al combustible 

proporcionat, aquesta prohibició inclou òxid nitrós o qualsevol altre agent oxidant. La 

temperatura del combustible introduït al dipòsit de combustible no es pot modificar amb la 

intenció de millorar el consum o el rendiment. Cap altre additiu excepte aire i el combustible 

(gasolina o Ethanol 85) es pot utilitzar com a combustible. 

(Regla 3.5.2. 2008 Formula SAE
®
 Rules) 
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9.3. Sistema de combustible 

Es pot utilitzar qualsevol mida i forma per al dipòsit de combustible. Aquest ha d’incloure un 

sistema per a poder-lo buidar si es requereix.  

El dipòsit de combustible ha de tenir un tub per a l’omplerta de diàmetre mínim 38 mm, i 

una longitud de 125 mm d’altura vertical respecte el punt més alt del dipòsit i a una 

inclinació màxima de 45º respecte a la vertical. Aquest tub ha de tenir un tub per a fer 

visible el nivell de combustible per sobre de la part més alta del dipòsit de 75 mm com a 

mínim d’altura vertical i d’un diàmetre interior de 6mm.    

S’ha de fer una marca per al nivell de combustible localitzada entre 12,7 mm i 25,4 mm per 

sota de la part més alta del tub de visualització del nivell. Aquest tub i la marca han de ser 

clarament visibles per a la persona que omple el dipòsit. 

 

En cas de vessar la gasolina a l’hora d’omplir el cilindre, aquesta no ha de caure sobre el 

conductor, el sistema d’escapament, el sistema d’ignició ni qualsevol part calenta. 

Les línies de ventilació del combustible han d’anar equipades amb una vàlvula anti-retorn, 

per tal d’evitar la fuga d’aquest quan el dipòsit inverteix la seva posició. 

Fig.  9.1. Dimensions i cotes del tub del dipòsit de combustible 
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Els tubs de plàstic entre el dipòsit de combustible i el motor estan prohibits. Les brides de 

subjecció utilitzades han de ser especials per al sistema de gasolina. Tots aquests tubs 

tenen que estar ben fixats mecànicament al vehicle. 

El col·lector d’admissió i la rampa de la gasolina han d’estar fixats mecànicament d’una 

manera segura al bloc motor. 

Totes les parts del sistema d’injecció i d’admissió han de quedar dintre la superfície descrita 

per l’arc de seguretat i les rodes.  

(Regla 3.5.3. 2008 Formula SAE
®
 Rules) 

 

9.4. Cos regulador del gas i brida d’admissió 

El cotxe ha de portar un únic carburador o cos regulador del gas. Aquest pot ser de 

qualsevol tamany i disseny. 

Aquest ha de ser comandat mecànicament. L’ús d’electrònica o qualsevol sistema wireless 

per a actuar sobre aquest està prohibit. El cos regulador del gas ha de disposar com a 

mínim de dues molles de retorn, localitzades al mateix cos, de manera que si algun 

component del sistema del gas fallés el gas retornaria a la posició de tancat. 

Els cables del gas han d’estar com a mínim a 50,8 mm de qualsevol part del sistema 

d’escapament.  

Per tal de limitar la potència del motor, s’ha de col·locar una brida circular, també 

anomenada “restrictor” al sistema d’admissió, entre el cos regulador del gas i el motor, i tot 

l’aire que entri al motor ha de passar per aquesta brida. Aquesta brida ha de tenir un 

diàmetre màxim de 20,0 mm per al cas dels cotxes que funcionin amb benzina, i de 19,0 

mm per als que ho facin amb Ethanol 85. 

La brida ha de localitzar-se  per a facilitar la mesura d’aquesta durant el procés d’inspecció. 

Aquesta part no pot ser mòbil o flexible en cap dels casos. Si s’utilitza més d’un motor, l’aire 

d’admissió per a tots els motors ha de passar a través d’una única brida. 

(Regla 3.5.4. 2008 Formula SAE
®
 Rules) 
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9.5. Utilització del turbo 

Els turbos o els compressors estan permesos sempre i quan l’equip dissenyi la seva 

aplicació. Els motors que han estat dissenyats amb un sistema turbo original no estan 

permesos per a competir amb el turbo instal·lat. 

La brida d’admissió ha de estar col·locada aigües a munt del compressor, però després del 

carburador o el cos regulador del gas. La única seqüència permesa es: cos regulador del 

gas, brida, turbo o compressor i motor.   

L’aire d’admissió pot ser refredat amb un “intercooler” (un intercanviador de calor que 

refreda l’aire d’admissió). Només pot ser utilitzat l’aire ambient per a extreure calor del 

sistema del intercooler. Són permesos els intercoolers “aire-aire” i “aire-aigua”. 

(Regla 3.5.4.4. 2008 Formula SAE
®
 Rules) 

9.6. Sistema d’escapament 

L’escapament ha d’estar col·locat de tal manera que el conductor no estigui sotmès a 

l’efecte dels fums en cap dels casos. La sortida del silenciador no pot sobrepassar més de 

60 cm per la part del darrera de l’eix posterior, i no ha de passar a més de 60 cm del terra. 

Qualsevol part que sobresurti per fora de la carrosseria ha de ser protegida per a evitar el 

contacte i una possible cremada per les persones. 

El sistema d’escapament ha d’incorporar un silenciador per tal de reduir el soroll a nivells 

acceptables. Aquests nivells són de 110 dB a 9000 rpm a la competició d’Anglaterra i de 

110 dB a 10500 rpm a la competició d’Alemanya. 

La prova de soroll pot ser mesurada en qualsevol moment de la competició. 

(Regla 3.5.5. 2008 Formula SAE
®
 Rules) 

9.7. Líquid de refrigeració 

Els motors han d’estar refrigerats per aigua o aigua destil·lada, o mesclada amb 

anticorrosius a no més de 0,015 litres d’anticorrosiu per litre d’aigua. L’ús d’anticongelants o 

lubricants de la bomba d’aigua de qualsevol tipus estan totalment prohibits. 

(Regla 3.5.1.6. 2008 Formula SAE
®
 Rules) 
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10. ESTUDI DE MERCAT DELS MOTORS 

Hi ha dues opcions a l’hora de decidir quin motor es posa, una és dissenyar i fabricar un 

motor que s’adapti a la normativa i les característiques que demana aquest tipus de 

competició (cosa que no és factible, ja que no és té ni el temps ni les condicions adequades 

per construir-lo) amb la qual cosa ja s’ha descartat des d’un principi. L’altra opció i la més 

fàcil i factible és la de utilitzar un motor ja existent i fer-hi les modificacions i adaptacions 

necessàries per a posar-lo a punt i que funcioni correctament en el CAT01, que és la que 

s’ha elegit finalment. 

Hi ha molts motors que compleixen les expectatives i totes les parts de normativa. Amb la 

qual cosa se n’ha de trobar un que estigui a l’abast, que doni les màximes prestacions i que 

sigui òptim per a aquest tipus de vehicle i les proves que s’han de dur a terme en la 

competició, sempre i quan també mirant l’aspecte econòmic. 

Fent un estudi de mercat sobre els cotxes dels altres anys a les competicions de Formula 

Student, veiem que clarament hi ha dues configuracions diferents en referència als tipus de 

motor utilitzats: 

- Els que munten motor tetracilíndric (de quatre cilindres), generalment són equips 

que el cotxe en buit pesa més de 200 o 220 kg de pes. 

- Els que munten motor monocilíndric (d’un cilindre) o bicilindric (de dos cilindres), 

que generalment són equips que el cotxe en buit pesa uns 160 kg i generalment no 

arriba als 200 kg de pes. 

Tots ells munten motors de motocicleta ja existents i alguns modificats i amb turbo.  

La majoria de motors són de 600 cc de cilindrada i 4 cilindres en línia de motocicleta, 

concretament els més utilitzats són els de la Honda CBR, Yamaha R6 i Suzuki GSX.  

L’avantatge d’aquests motors és que ja incorporen en el seu mateix conjunt el bloc, 

l’embragatge i la caixa de canvis, en un espai relativament reduït, cosa que els converteixen 

en uns dels motors més adequats, compactes i amb més prestacions per a aquesta 

competició. 
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11. ELECCIÓ DEL MOTOR 

Primer que res s’ha de dir que a més cilindrada més potència, per tant interessa buscar el 

màxim de cilindrada possible, a prop dels 610cc.  

El nombre de vàlvules afecta directament al rendiment volumètric. Els casos més habituals 

són motors de 2 o de 4 vàlvules per cilindre. Els motors amb 4 vàlvules per cilindre, 

generalment tenen major superfície per a l’entrada i/o sortida dels gasos, amb la qual cosa 

fan que les fases d’admissió i d’escapament en cicle termodinàmic siguin molt més ràpides. 

Pel que fa al tipus d’injecció, interessa que sigui controlada electrònicament, ja que es pot 

ajustar a voluntat pròpia el moment de l’injecció i la quantitat injectada. I és més fàcil 

aconseguir una bona optimització del rendiment del motor. 

Hi ha motors en el mercat que incorporen en el seu mateix bloc l’embragatge i la caixa de 

canvis, fent tot el conjunt més compacte i petit, i de gran senzillesa, ja que s’estalvia haver 

de dissenyar un embragatge o una caixa de canvis per al motor. En aquests motors ja tens 

directament la sortida del pinyó preparada per a transmetre el parell directament a la roda. 

Per tant es busca un motor de prop de 610cc amb 4 vàlvules per cilindre, injecció 

electrònica, i que incorpori l’embragatge i la caixa de canvis. 

Pel que fa a l’elecció motor, la primera decisió important que s’ha de prendre és la de 

utilitzar un motor monocilíndric o un de tetracilíndric, que són els més habituals en aquestes 

baixes cilindrades. A continuació fem referència a aquests motors i podem veure les 

principals diferencies, pel que fa als paràmetres que els afecten: 

- Els monocilíndrics donen un parell més alt a baixes revolucions, mentre que els 

tetracilíndrics el parell més alt el donen a altes revolucions.  

- Pel que fa al repartiment del parell, el monocílindric dona tot el parell amb només un 

sol cop de pistó, mentre que el tetracilíndric dona el mateix parell repartit amb 4 

cops de pistó, cosa que fa que sigui un motor més dòcil i elàstic i a la vegada millor 

per als components mecànics que transmeten el parell com ara caixa de canvis, 

pinyó, cadena, plat, diferencials,...  

- Els monocilíndrics tenen un disseny del sistema d’admissió i d’escapament molt 

més senzill. 

- Pel que fa a la potència, a igual cilindrada, dóna més potència i parell un 

tetracilíndric que un monocilíndric. 
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- El pes és un dels factors més importants a part de la potència que s’ha de tenir en 

compte a l’hora de fer l’elecció del motor, els monocilindrics pesen menys que els 

tetracilíndrics. 

Per tant veiem que els monocilíndrics són millors pel que fa al pes i a la senzillesa. I els 

tetracilíndrics són millors pel que fa a la potència i a la suavitat en la transmissió del parell. 

Pel  que fa als bicilindrics, podia ser d’entrada una altra bona elecció, ja que al ser un motor 

que està entre un monocilíndric i un tetracilíndric pot combinar les avantatges d’un i de 

l’altre, però desprès d’estar mirant-ne alguns es va poder comprovar que més que les 

avantatges tenen els inconvenients d’un i de l’altre, és a dir, pesa quasi tant com un 

tetracilíndric, i treu la mateixa potència o lleugerament superior a la d’un monocilíndric.  

Anem seguidament a comparar alguns dels motors que s’han trobat: 

GAS GAS 

Monocilíndrica, 4 temps, 450 cc: 

- FSR 450 2007: 47cv / 46 Nm / Pes moto: 118 kg 

- FSR 450 2008: 51cv / 47,5 Nm / Pes moto: 118 kg 

YAMAHA 

Tetracilíndrica, 4 temps, 600 cc: 

- YZF R6 (2001): 120 cv a 13000 rpm / 68,1Nm a 11500 rpm / Pes moto:167.5 kg 

HONDA 

Bicilíndrica, 4 temps, 500 cc: 

- CBF 500: 57 cv a 9500 rpm / Pes moto: 183 kg 

Tetracilíndrica, 4 temps, 600 cc: 

- CBR RR 600 (2001): 110 cv a 12500 rpm / 65Nm a 10500 rpm / Pes moto: 170 kg 

 

SUZUKI 

Bicilíndrica, 4 temps, 500 cc: 
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- GS 500 F: 47,7 cv a 9200 rpm / 40 Nm a 7400 rpm / Pes moto: 180 kg 

Tetracilíndrica, 4 temps, 600 cc: 

- GSX - R600 (2001): 103 cv a 12800 rpm / 64Nm a 10100 rpm / Pes moto: 163 kg 

Tal com podem veure, i com ja s’havia comentat, els tetracilíndrics són els que donen més 

potència, i el seu pes és elevat, però no tant com per la pèrdua de potència que això 

comporta si ho comparem amb un monocilíndric (la meitat de potència). 

Una de les coses que s’ha tingut en compte a l’hora de decidir el motor, és que no s’intenta 

optimitzar pes al cotxe, (pes previst inicialment 275 kg). Per tant és un punt a favor per a 

elegir un tetracilíndric, ja que és necessitaria més potència per moure tant de pes. Si 

s’hagués previst un pes d’uns 200 kg, llavors s’hauria estudiat amb més detall el fet de 

instal·lar-hi un monocilíndric, ja que no necessitaríem tanta potència i podríem reduir el pes.  

Altres característiques a part de l’esmentada que han fet decantar-se pels tetracilíndrics 

envers els altres (monocilíndrics o bicilíndrics) són les següents: 

- La seva alta potència i parell envers els monocilíndrics, (de l’ordre del doble). 

- El fet de que doni el parell repartit en quatre instants del temps enlloc de només un 

fa que les peces que transmeten la potencia sofreixin menys, sense estar tant sobre 

dimensionades i aconseguim un important augment de la fiabitat. 

Per tant ja se sap que el motor que es posarà és un tetracilíndric. L’últim pas que falta 

realitzar és decidir quin dels 3 més comuns i que tenen millor rendiment elegim, HONDA 

SUZUKI, o YAMAHA. 

Desprès de mirar amb detall les característiques i la fitxa tècnica de cada motor, preguntar 

als experts, i escoltar la opinió de molta gent, s’ha arribat a la conclusió de que els tres 

motors tenen gairebé les mateixes característiques, i són gairebé iguals de competitius. 

Aquest pas és un pas que s’ha fet mirant també les opcions que teníem d’adquirir un 

d’aquests motors al mercat, i el preu de cadascun d’ells.  

Finalment, com a conclusió de mirar per molts llocs, catàlegs, preguntar a les fàbriques, 

s’ha decidit pel motor de la SUZUKI GSX R-600 del 2003, d’una moto que es va trobar 

semi nova de desguàs amb només  5000 km de funcionament i en perfecte estat. A l’annex 

D i E es poden veure la fitxa tècnica i la corba de potència i parell d’aquest motor. 
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12. MODIFICACIONS 

La col·locació del motor és la primera cosa que s’ha de decidir. Una bona col·locació del 

motor és molt important en aquests casos, ja que el motor aporta entre un 30 i un 45 % del 

pes total del monoplaça, i amb la bona col·locació d’aquest es poden definir molt els 

repartiments de masses, l’altura del centre de gravetat, i en definitiva una millora important 

en la dinàmica del vehicle. 

La millor col·locació és a la part posterior del conductor, ja que és la manera que el cotxe 

queda més compacte, amb la mateixa posició i inclinació en la que va a la motocicleta, és a 

dir en posició transversal amb el carter paral·lel al terra i els col·lectors d’admissió mirant 

cap enrere i els d’escapament mirant cap endavant. 

El que s’intenta és apropar el màxim possible el motor al pilot, ja que d’aquesta manera 

s’aconsegueix reduir la batalla del cotxe, i s’intenta repartir el pes més cap a l’eix del 

davant, per tal d’aconseguir un repartiment de pesos del 50% en cada eix, sempre i quan 

respectant la normativa i la seguretat per al pilot. 

S’ha situat el màxim a baix possible, per tal de reduir l’altura del centre de gravetat al 

màxim, sempre i quant mirant la seguretat i evitar el risc de que el motor pugui tocar al terra 

en qualsevol moment. I ha quedat col·locat de manera que el punt mes baix del càrter està 

a uns 6 cm del terra. 

Un cop decidida la posició s’han fet uns nous ancoratges del motor per a lligar-lo al xassís, 

els punts de fixació del bloc motor són els mateixos que els de la motocicleta, i d’aquesta 

manera s’ha evitat tenir que mecanitzar el bloc motor. Només fent-hi unes platines 

mecanitzades d’alumini soldades al xassís, amb uns silent blocs per a poder-hi col·locar el 

motor s’ha pogut subjectar. 

Les principals modificacions i millores que és realitzen al motor són:  

- El sistema d’admissió. 

- El sistema d’escapament. 

- El sistema de refrigeració. 

- Sistema d’alimentació de combustible i dipòsit. 

- Canvi de marxes, embragatge i accionament del gas. 
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13. SISTEMA D’ADMISSIÓ 

13.1.  Funció 

L’objectiu d’aquest sistema és permetre l’entrada de l’aire des de l’exterior fins a la cambra 

de combustió, passant per tots els elements corresponents. Interessa introduir la major 

quantitat d’aire possible dins dels cilindres per a millorar el rendiment volumètric i energètic 

del motor. 

Per a un volum donat de cilindre, quan més volum d’aire es pugui fer entrar a través de les 

vàlvules d’admissió millor. Per augmentar el volum d’aire per damunt de la capacitat 

geomètrica dels cilindres es recorre a la compressió i el refredament de l’aire d’admissió. 

En els motors amb turbo, l’augment del volum d’aire s’aconsegueix comprimint-lo amb un 

turbo-compressor, i refredant-lo abans d’introduir-lo dins dels cilindres amb un bescanviador 

de calor (intercooler). 

El sistema d’admissió ha de alimentar d’igual manera tots els cilindres. 

13.2.  Efectes dinàmics 

Quan un flux de gasos circula no estacionàriament per canonades i vàlvules, sempre es 

presenten forces degut a fenòmens d’inèrcia i a la propagació d’ones de pressió. La 

importància d’aquestes forces depèn de la velocitat del gas, del tamany i forma dels 

conductes i de com s’uneixin aquests conductes.  

Aquestes forces, inèrcies i pressions són molt importants en el col·lector d’admissió ja que 

defineixen com és realitza la mescla aire i combustible i la velocitat i manera de l’omplerta 

del cilindre en la fase d’admissió. 

La pressió d’admissió canvia durant el procés (ja que els gasos no flueixen 

estacionàriament), degut a que l’àrea descoberta per la vàlvula d’admissió va canviant, així 

com la velocitat del pistó. 

Per una altra part es coneix que el rendiment volumètric està molt influenciat per la pressió 

en la trompeta del col·lector d’admissió, just abans de tancar la vàlvula. 
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Quan el règim de gir és alt, la inèrcia dels gasos en el sistema d’admissió fa augmentar la 

pressió en la trompeta quan la vàlvula d’admissió s’està tancant, amb la qual cosa la 

càrrega fresca segueix entrant en el principi de la compressió. Això es més exagerat a 

mesura que la velocitat del motor creix. Per això es realitza el retràs del tancament de la 

vàlvula d’admissió. Aquest fenomen d’avançaments i retràs de les vàlvules està explicat a 

l’annex F d’aquesta memòria. 

Donat que la vàlvula d’admissió tanca després del Punt Mort Inferior (PMI), quan, degut al 

moviment del pistó (la pressió del cilindre es major a la pressió del col·lector d’admissió), 

s’origina un reflux de mescla fresca des del cilindre a l’admissió. Aquest efecte és més 

acusat a les velocitats baixes del motor i es una conseqüència inevitable del retràs de la 

vàlvula d’admissió, per a aprofitar l’efecte de la inèrcia en el conducte. 

El procés d’admissió és per polsos (tal i com es veu a la figura 13.1), la qual cosa origina 

ones de pressió que es propaguen cap al col·lector d’admissió, reflectint-se  en el final obert 

del col·lector i retornar al cilindre.  

 

  

13.3.  Modificació del sistema original 

S’ha tingut que modificar el sistema original del motor per dues raons principals: 

- Només s’ha de tenir un cos regulador del gas actuat mecànicament, i la moto 

original en té 4, tal i com es pot veure a la figura 13.2. A part també incorpora 4 

papallones adicionals comandades electrònicament per la centraleta que fan la 

funció de “starter” (tancar l’aire per enriquir la mescla quan esta el motor fred) i són 

un mode de regulació electrònic que optimitzen la quantitat d’aire subministrava al 

motor, però que està prohibit per la normativa de la competició. 

Fig.  13.1. Polsos de pressió durant el procés d’admissió 
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- Tot l’aire que entri al motor ha de passar per una brida o “restrictor” circular de 20 

mm de diàmetre per normativa. 

Per tant s’ha de fer tot el sistema nou, amb un nou suport per als injectors, i fixacions per a 

la rampa d’injecció.  

 

També s’ha de fer una nova col·locació dels diferents elements que componen tot el 

sistema d’admissió, així com la posició de l’entrada d’aire en el monoplaça. Hi ha tres 

opcions diferents per on fer passar el col·lector d’admissió i on col·locar-hi l’entrada d’aire al 

monoplaça: 

- Per un dels dos laterals del cotxe, que és la solució més fàcil de fer, ja que no hi ha 

tants problemes d’interacció amb altres peces. I és més fàcil pel que fa a la 

subjecció dels diferents elements. (Fig.13.4). 

- Per sobre del cotxe, entre el cap del conductor i l’arc de seguretat (tipus Formula 1), 

aquesta és la millor manera de col·locar-ho, ja que a la part superior és on tenim 

l’aire que va a més velocitat, és a on està més net, lliure de impureses i altres 

pertorbacions o turbulències. (Fig 13.5). 

- Pel darrera, és molt senzilla de fer però no te gaire sentit, ja que en aquest lloc l’aire 

està més calent pel motor i hi ha més turbulències i pertorbacions. (Fig. 13.3). 

Fig.  13.2. Cossos reguladors del gas en el motor original 
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Es va elegir la solució de fer l’entrada d’aire per sobre el cap del conductor, ja que és la que 

té més avantatges. A continuació es poden veure unes imatges de les diferents posicions 

per a les entrades de l’aire d’admissió. 

 

 

 

 

Fig.  13.3. Entrada de l’aire d’admissió per darrera 

Fig.  13.4. Entrada de l’aire d’admissió per un lateral 
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13.4. Col·locació dels elements 

Els elements que formen part del sistema d’admissió i l’ordre de col·locació dels mateixos 

des d’on entra l’aire fins a la unió amb la culata és el següent: 

- Filtre d’aire 

- Papallona del gas. 

- Brida. 

- Col·lector d’admissió i caixa d’aire.  

- Suport dels injectors i unió amb la culata. 

 

Fig.  13.5. Entrada de l’aire d’admissió per sobre 
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13.4.1. Filtre d’aire 

És la part que s’encarrega de filtrar l’aire que posteriorment 

entrarà al motor, per tal de treure’n les partícules solides i 

impureses i evitar d’aquesta manera que vagin a parar a 

l’interior dels cilindres. El filtre que s’ha elegit és un filtre de 

potencia de la casa K&N Universals de 102 mm de longitud i 

76 mm de diàmetre. Tot i que un cop construïda i muntada tota 

l’admissió s’ha comprovat que no hi ha espai suficient per a 

col·locar el filtre d’aire, ja que aquest xocava amb el firewall, i 

part del filtre entrava dintre l’habitacle del conductor.  

Al final s’ha decidit participar sense filtre, una manera més 

perillosa per les possibles partícules que poden entrar a la 

cambra de combustió, però amb la que tenim menys pèrdues 

de potència, ja que no s’oposa resistència al pas de l’aire. 

 

13.4.2. Cos regulador del gas 

És la part encarregada de seleccionar (a voluntat del pilot), la quantitat d’aire que entrem al 

motor. En funció d’aquesta quantitat d’aire que entra, la centraleta o “ECU” decideix quina 

quantitat de combustible injectar-hi i el moment en el qual realitzar la injecció, segons uns 

“mapes” previs que s’han configurat a la memòria de la centraleta. 

És un cos actuador del gas totalment mecànic amb accionament per cable, amb 1 retorn 

per molla denominat ST 35/0/0 de la casa Jenvey Dynamics, i té un diàmetre interior de 35 

mil·límetres, aquest diàmetre es elegit amb aquest tamany per a que no faci de brida i no 

és molt gran per a que no tinguem que fer un canvi de secció molt brusc a l’hora de 

connectar-lo amb la brida. A aquesta papallona se li col·loca una molla de retorn (per 

complir normativa) i un sensor de posició del gas.  

Per a aguantar la segona molla de retorn i fixar el cos regulador del gas a l’estructura, es 

construeix un suport d’alumini, tal i com és veu a la Fig. 13.7. 

Fig. 13.6. Filtre d’aire 
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13.4.3. Brida 

Aquesta peça s’ha dissenyat segons la normativa corresponent (apartat 9.4). 

S’ha dissenyat un aparell que faci la funció d’aquesta brida i que es pugui acoblar be al 

sistema d’admissió, o més específicament entre el cos regulador del gas i el col·lector 

d’admissió.  

Aquesta brida s’acoblarà a la part de l’entrada a l’actuador del gas i per l’altra part al 

col·lector d’admissió. Això significa que tenim un diàmetre de 35 mm a l’entrada 

(corresponent a l’actuador del gas) i un de 25mm a la sortida (corresponent al col·lector 

d’admissió). 

El seu canvi de secció ha de ser el més suau possible, és recomanable no passar de 7º de 

semi angle en la brida per tal d’aconseguir que el flux sigui el més lineal possible i de no 

produir un canvi brusc de secció que suposaria moltes turbulències i un possible col·lapse 

de la brida. 

Fig. 13.7. Cos regulador del gas, amb el seu suport muntat en el vehicle 
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A l’annex G.1. s’ha fet un estudi detallat del cabal d’entrada màxim assolible per al motor 

segons aquesta restricció i el règim de gir màxim assolible amb aquesta brida. 

Aquesta peça es construeix per un procés de mecanitzat, el material utilitzat és alumini ja 

que és molt lleuger i compleix be les funcions, acabats superficials i toleràncies 

corresponents. S’han utilitzat unes toleràncies molt estretes per tal de apropar-se al màxim 

possible als 20 mm sense sobrepassar-los, concretament de -0,01 mm en el límit superior i 

-0,05 mm en el límit inferior. Amb la qual cosa aquesta peça queda amb una dimensió entre 

19,95 mm i 19,99 mm. 

A l’annex K es poden veure els plànols constructius de la peça. I a la Fig 13.8 es pot veure 

una imatge d’aquesta brida desprès de construïda. 

 

 

13.4.4. Col·lector d’admissió i caixa d’aire 

Aquesta és una de les peces més complexes de construir, degut a la seva complicació en 

el procés de fabricació i al material en que es realitza. Consta de tres parts, la trompeta, la 

caixa d’aire o pulmó i els quatre col·lectors. 

El material que s’ha utilitzat per realitzar aquesta peça és fibra de carboni ja que és un 

material molt lleuger, amb bones propietats mecàniques i que aguanta molt be les altes 

temperatures, cosa que el converteix en el material ideal per a aquesta peça. Es l’única 

peça del monoplaça que s’ha fabricat amb fibra de carboni. 

Pel que fa a les dimensions i la forma, l’ideal hauria estat poder-ho fer amb algun programa 

de simulació com ara el Fluent per a poder-ho optimitzar al màxim i saber la forma i les 

dimensions exactes que s’han de dissenyar. Però com que no es disposava de suficient 

temps s’ha decidit basar-se en l’experiència i en la pràctica de diferents experts d’aquest 

sector. 

Fig. 13.8. Imatge real de la brida d’admissió o restrictor 
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La idea principal, és de fer un col·lector amb un molt bon acabat superficial a l’interior i 

sense canvis bruscos en les formes o de secció, per a aconseguir una bona canalització de 

l’aire i així evitar pèrdues de càrrega importants.  

Pel que fa a la caixa d’aire, s’ha estat discutint molt sobre la idea de posar-n’hi o no, i 

finalment s’ha decidit que se n’ha de col·locar una, ja que sinó en règim transitori (quan 

s’està accelerant) el motor no tindria prou aire (degut a la brida) com per a donar el seu 

rendiment al 100% sinó que es col·lapsaria, és a dir li faltaria aire, per això se li ha de 

col·locar una reserva d’aire just abans de l’entrada al motor.  

Pel que fa al volum d’aquesta caixa d’aire s’ha fet de 1200 centímetres cúbics, això és 

exactament el doble de la cilindrada del motor. Aquest volum ja és una reserva suficient 

com per a tenir prou aire durant la fase transitòria del motor, i s’ha fet petita, perquè en 

règim estacionari com més gran sigui i més complexa la seva forma, pitjor va, ja que es 

generen turbulències i depressions a l’interior de la caixa que impedeixen que l’aire arribi a 

gran velocitat i amb flux laminar a la posició de l’injector, que és on és mescla amb el 

combustible.  

Tot això com ja s’ha dit es l’experiència de diferents experts, caldria però verificar-ho amb 

algun programa de simulació per tal de veure com es comporta el fluid pel seu interior amb 

diferents formes, longituds, i volums de la caixa d’aire. 

A l’annex K es poden veure els plànols constructius de la peça. I a l’annex I es pot veure els 

diferents motlles que s’han utilitzat per a la seva fabricació.  

El procés de disseny i fabricació d’aquesta peça consta de les següents fases:  

- Disseny de totes les parts amb CAD i comprovació de mesures. 

- Realització i verificació amb CAD dels negatius de la peça, que seran els motlles. 

- Creació dels programes de simulació de mecanitzat “Power Mill” de tots els motlles. 

- Fabricació dels motlles d’alumini per mecanitzat. 

- Fabricació de les diferents peces de carboni a sobre els motlles. 

- Unió de totes les parts del col·lector d’admissió. 

A la Fig. 13.9 es pot veure una imatge en CAD del col·lector d’admissió sencer amb les tres 

parts que el componen unides la trompeta, el pulmó i els quatre col·lectors (de dalt a baix). 
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Fig. 13.9. Imatge en CAD del col·lector d’admissió  

 

 

 

13.4.5. Suport dels injectors i unió amb la culata 

Aquesta és una peça que uneix per una part el col·lector de fibra de carboni amb la unió 

mecànica de la culata. És la peça que s’ha de fabricar amb més precisió ja que és la que 

encaixa amb el bloc motor i aguanta els injectors, els suports i la rampa d’injecció.  

Les dimensions s’han tret de mesurar la part de la culata on s’allotja el col·lector d’admissió 

i on s’allotgen els injectors (que són les dues mesures crítiques) amb un aparell de mesura 

de precisió de la Fundació CIM, una màquina de precisió en la mesura per tal de no 

cometre errors. Aquesta mesura de precisió s’ha fet per tal de saber els punts exactes on 

estan col·locats els injectors i els angles d’inclinació (s’han respectat els originals del 

motor), per no canviar l’angle d’incidència de la benzina injectada amb l’aire. 

S’ha fabricat d’alumini mecanitzat, ja que ha de ser una peça lleugera, molt precisa i amb 

un molt bon acabat superficial. Per tant l’alumini era un material ideal per a aquesta peça. 

La fibra de carboni tenia el problema que no podia ser tan precisa per als allotjaments dels 

injectors com ho es l’alumini mecanitzat. 

A part s’ha fet el més lleugera possible, fent-hi unes caixeres de buidat de material, tal i 

com es pot veure a la Fig.13.10. 
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A l’annex K es poden veure els plànols constructius de la peça.  

 

 

13.4.6. Unió i muntatge de tot el col·lector d’admissió. 

Les peces que formen part del col·lector d’admissió són les següents des de la part del bloc 

motor fins a la part d’entrada d’aire: 

- Suport dels injectors, alumini. 

- Col·lector d’admissió i caixa d’aire, fibra de carboni. 

- Brida d’admissió, alumini. 

- Cos regulador del gas, fundició. 

Seguidament s’ha de procedir a la unió entre aquestes diferents peces. 

Les unions que es realitzen entre els elements descrits en els apartats anteriors són les 

següents: 

- Unió fixa amb resina, entre el suport dels injectors, el col·lector d’admissió i la brida 

d’admissió. Aquestes tres peces ja s’han dissenyat tenint en compte la unió entre 

elles, per tal de que encaixin d’una manera adequada. 

- Unió mecànica mitjançant dos cargols i dues femelles entre el cos regulador del gas 

i la brida d’admissió. 

Fig. 13.10. Suport dels injectors i unió amb la culata  
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- Unió mecànica amb dues abraçadores especials que són les originals del motor 

entre tot el col·lector d’admissió unit i el bloc motor. A més a més el suport dels 

injectors té una ranura que ajusta perfectament amb l’entrada al bloc motor amb la 

qual cosa per si sol ja s’aguanta, i amb les abraçadores encara li dona més rigidesa. 

- Unió mecànica mitjançant dos cargols entre la rampa d’injecció i el suport dels 

injectors, a la Fig. 13.10. es poden veure els quatre forats per als injectors i dos 

forats roscats, en el col·lector 1 i en el 3 per a unir-hi la rampa. 

En la Fig. 13.11. es pot veure una fotografia del col·lector d’admissió complet a excepció del 

cos regulador del gas que va unit a la brida d’admissió. 

 

 

Fig. 13.11. Col·lector d’admissió complet després d’unir-lo 
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14. SISTEMA D'ESCAPAMENT 

El sistema d’escapament és la última part del motor per on passen els gasos de la benzina 

ja cremada, i és el que condueix aquests gasos cap a l’exterior per tal d’expulsar-los del 

sistema. 

A mesura que els gasos es mouen a traves del sistema d’escapament, primer els analitzen 

els sensors d’oxigen (sonda lambda), després els refina el convertidor catalític i finalment el 

silenciador amortitza el soroll. Així que, quan els gasos surten del vehicle, el sistema 

d’escapament ha fet que el motor funcioni més suau, net i silenciosament. 

 

El sistema d’escapament en un motor alternatiu, té tres funcions clarament diferenciades: 

1. És el responsable de la evacuació dels gasos cremats, evitant o reduint les 

contrapressions de l'escapament. 

2. És l'encarregat de reduir a nivells acceptables el soroll que produeix el procés. 

3. És l’encarregat de reduir a nivells acceptables les emissions contaminants a 

l’atmosfera. 

 

14.1.  Components 

En un motor convencional els elements que hi ha i l’ordre en el que estan col·locats és el 

següent: 

14.1.1. Col·lector d’escapament 

 Es el primer element del sistema d’escapament, està acoblat al bloc motor, i 

consisteix en  els múltiples tubs que es connecten just desprès de les vàlvules 

d’escapament del motor, on hi recullen els gasos cremats desprès de l’explosió de la 

mescla de aire i combustible. Els materials dels quals es fabriquen els col·lectors 

d’escapament solen ser acers inoxidables d’alta qualitat per a una major duració de la peça.  
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14.1.2. Catalitzador 

També anomenat convertidor catalític és un component que serveix per a la reducció dels 

gasos nocius, expulsats pel motor de combustió interna. Consisteix en un espai aïllat que 

conté grans aglutinants, a través dels quals passen els gasos per tal de ser filtrats. Els 

hidrocarburs i el monòxid de carboni abans de ser expulsats per l’escapament, són 

convertits en diòxid de carboni i vapor d’aigua. En cas dels motors de cicle diésel, també 

solen portar els anomenats filtres anti-particules, que són uns filtres integrats en el 

convertidor catalític que atrapa les partícules de carboni generades en la combustió quan 

passa el gas d’escapament. Aquest filtre suprimeix les emissions de partícules i de fums 

per tal de complir amb la normativa de consums i emissions. Amb aquest filtre 

s’aconsegueix capturar prop del 99% de les partícules contaminants i aquest, mitjançant 

calor i agregant-hi un additiu, es regenera destruint les partícules. El que realitza el 

catalitzador es transformar les partícules contaminants que surten del motor (Monòxid de 

carboni CO, hidrocarburs HC i diòxid de nitrogen N02) i els transformen en gasos menys 

nocius i contaminants (Diòxid de carboni C02, nitrogen N2,  i vapor d’aigua H2O). El 

funcionament òptim d’un catalitzador es entre 400 i 700º, per això s’intenta col·locar el més 

a prop possible del motor per a aprofitar el calor d’aquest. 

Està fabricat generalment amb peces ceràmiques amb forma de pannell d’abella, ja que 

aquesta estructura permet un major contacte amb els gasos d’escapament. Posseeix allí 

metalls nobles com ara el Platí, el Paladí, y el Rodi. Els dos primers permeten la oxidació, 

mentre que el Rodi actua en reducció. Tota aquesta estructura esta recoberta externament 

Fig.  14.1. Exemple d’un col·lector d’escapament 
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per una carcassa d’acer inoxidable amb propietats tèrmiques que permeten conservar 

millor el calor. En les següents figures podem veure les reaccions químiques que s’hi duen 

a terme (figura 14.2) i els materials dels que està fet un silenciador (figura 14.3). 

 

14.1.3. Silenciador 

Es la part del sistema d’escapament encarregada d’esmorteir el soroll generat pel motor, 

per tal de no superar uns límits màxims audibles. Hi ha moltes maneres d’esmorteir aquest 

soroll, i depèn de cada fabricant. Hi ha escapaments que per a disminuir el volum del soroll 

sense afectar molt al desenvolupament del motor, anul·len les ones que surten del motor 

amb unes altres que venen reflexades des del silenciador. Existeixen diferents dissenys 

bàsics per a aconseguir aquest efecte amortidor. Els fabricants molts cops n’incorporen 

diferents tipus en un mateix silenciador, entre els quals hi ha els següents: 

- Absorció: Consisteix en eixamplament del 

conducte ple de material absorbent, 

normalment fibres de vidre, subjecte amb 

una malla metàl·lica per a deixar els 

conductes lliures d’interferències. 

 

 

Fig.  14.3. Materials d’un catalitzador Fig.  14.2. Reaccions químiques en un catalitzador 

Fig.  14.4. Silenciador d’absorció 
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Fig.  14.6. Silenciador de ressonància 

- Cambra d’expansió: Consisteix en un 

eixamplament brusc del conducte que 

després d’una certa longitud torna a la seva 

secció inicial. Aquest silenciador és efectiu 

amb ones sonores de freqüència relativament 

baixa. 

 

 

- Silenciador de ressonància: El conducte està 

envoltat per un cilindre de secció major 

(cambra de ressonància) i comunicat amb 

aquest per una sèrie d’orificis. 

 

 

- Silenciador d’interferència: Es similar al de 

cambra d’expansió però amb una o diferents 

pantalles perpendiculars a la direcció del fluid. 

Les cambres entre les pantalles i els extrems del 

silenciador actuen com cambres de ressonància 

que tenen una freqüència molt elevada i són 

eficaces para eliminar una banda estreta 

d’ones sonores d’elevada freqüència. Els 

orificis entre pantalles introdueixen l’efecte de 

la fricció. 

 

Existeixen freqüències en les que el silenciador és poc 

eficaç (bandes de pas). Degut al diferent 

comportament dels silenciadors en quant a les bandes 

de pas, normalment es col·loquen dos o tres tipus de 

silenciadors en sèrie per a que uns actuen sobre les 

bandes de pas dels altres. A la Fig. 14.8 es pot veure 

un silenciador que combina cambres de 

ressonància amb pantalles de interferència. Fig.  14.8. Silenciador d’interferència i 

cambres de ressonància 

Fig.  14.7. Silenciador d’interferència 
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Alguns silenciadors estan construïts de manera que la seva carcassa exterior pot absorbir 

part de les pulsacions. En aquest cas la seva construcció és més complexa i consisteix en 

una capa metàl·lica més gruixuda a l’exterior, una capa prima d’aïllant i seguidament una 

altra capa fina de metall. La carcassa i els diferents tubs perforats (segons el tipus de 

silenciador) estan fets d’acer inoxidable, per tal d’aguantar be la calor i que duri amb el 

temps.    

14.2.  Funcionament 

Al obrir la vàlvula d'escapament els gasos cremats surten del cilindre a gran velocitat i 

elevada temperatura a través dels conductes d'escapament de la pròpia culata o cilindre, 

per a passar a continuació a una peça coneguda com a col·lector d'escapament i arribar 

finalment al tub d'escapament, en el que a part del conducte existeixen uns recipients amb 

geometries especials per a disminuir el soroll, que és coneixen com a silenciadors, també 

porten uns recipients per a disminuir les emissions contaminants a l’atmosfera, anomenats 

catalitzadors. 

Actualment es tendeix a sistemes d'escapament que no dificultin el flux de gas i que a part 

siguin capaços d'aprofitar les diferents pertorbacions de pressió i depressió, que es 

generen per a millorar el procés de renovació de la càrrega. 

La col·locació de silenciadors com es dirà més endavant, imposa unes certes restriccions al 

pas del gas, creant unes pertorbacions. Així doncs aquestes dues exigències funcionals 

són fins a cert punt contraposades i la major o menor atenció a una d'elles es funció del 

tipus d'aplicació. 

14.3.  Reflexió d’ones 

Al posar-se en contacte els gasos de l'interior del cilindre amb el sistema d'escapament, 

existeix una apreciable diferència entre la pressió dels gasos de l'interior d'aquest i el gas 

que està contingut en el sistema. Aquest gradient de pressions provoca una ona de pressió 

d'amplitud finita que es transmet pel fluid a gran velocitat posant el gas en moviment al seu 

pas. 

Si la ona augmenta la pressió local quan passa per un punt s’anomena ona de pressió o de 

compressió, aquesta té una certa pressió (Pe), i si redueix la pressió es una ona d’expansió 

o rarefacció amb una pressió (Pi), sempre en funció de la pressió en el conducte no 

pertorbat (Po) tal i com es pot veure en la Fig. 14.9 [Muñoz, Moreno, Morea,1999, p 238]. 
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La configuració d'aquesta pertorbació és funció de la velocitat d'obertura de la vàlvula 

d'escapament. La velocitat d'obertura és funció de la geometria i règim de gir del motor. 

Quan la velocitat creix, la forma d'ona es més brusca i més curta. Per això una ona de 

compressió tendirà a anar augmentant la seva pendent, i una ona de rarefacció anirà 

disminuint la seva pendent (s’anirà fent més plana). En la Fig. 14.10 [Universidad 

Politécnica de Madrid, 1989, p. 192]  es poden veure diferents ones de pressió a 

l’escapament d’un motor de 4T tenint en compte la velocitat de gir d’aquest.  

Fig.  14.9.  Diferents tipus d’ones segons la pressió 
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Així doncs en un conducte sotmès a una pressió variable en el temps s’han de distingir dos 

fenòmens diferent però relacionats: 

- El moviment de les ones de pressió. 

- El moviment del gas, que és conseqüència d’un gradient local de pressió degut a la 

presència de la pertorbació. 

Un cop generada la pertorbació com a conseqüència de la descàrrega del cilindre, aquesta 

recorre el sistema d'escapament, reflexant-se al final del tub o quan existeixen canvis 

apreciables de secció. La forma de la reflexió es funció de la condició de contorn que adopti 

la forma final.  

Existeixen dues possibilitats extremes ben diferenciades: el final obert i el final tancat. 

- Final Obert: 

Quan una ona de pressió arriba a un final obert (final del tub en contacte amb l’atmosfera), 

la suma de pressions de la ona incident i la reflexada ha de ser la atmosfèrica. D’aquesta 

condició es dedueix que la ona reflexada ha de ser de tipus contrari a la incident: una ona 

de compressió es reflexa com una ona de rarefacció (o de depressió) i es dirigirà cap al 

focus pertorbador (el cilindre). 

Existeixen diferents tipus de finals oberts; conducte d’escapament que acaba en contacte 

amb l’atmosfera, conducte d’escapament que entra en una cambra d’expansió (silenciador) 

i unions de conductes en el col·lector d’escapament amb un augment de la secció. 

Fig.  14.10.  Diferents tipus d’ones segons la velocitat de gir del motor 
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- Final Tancat: 

Quan una pertorbació de pressió arriba a un final tancat es reflexa una ona tal que la suma 

de velocitats sigui nul·la. D’aquí es dedueix que la ona reflexada és del mateix tipus que la 

ona incident; una ona de pressió es reflexa com una ona de pressió. 

Un final tancat no té sentit en la pràctica, excepte quan l’ona arriba a una vàlvula 

d’escapament tancada d’un altre cilindre, malgrat tot, la reflexió no exigeix que el conducte 

sigui totalment tancat, ja que mitjançant reduccions brusques de secció s’aconsegueixen 

reflexions parcials de les ones. 

14.4.  Disseny dels conductes d’escapament 

Primer que res cal dir que aquesta part s’ha hagut de canviar perquè el sistema original de 

la moto passava per sota el motor, i això hauria provocat elevar el motor uns 10 centímetres 

més de la posició que està actualment, cosa que és impensable ja que es puja molt el 

centre de gravetat. A part el tub d’escapament original també incorpora un catalitzador en el 

seu silenciador per tal de reduir les emissions contaminants, i per a la competició no fa falta 

catalitzador, ja que no es miren les emissions només es mira que no faci un soroll superior 

a 110 dB, amb la qual cosa s’obtindria una pèrdua de potencia originada pel catalitzador 

innecessària. 

Interessa que en situacions de màxim règim s’ha de desallotjar el més ràpidament possible 

els gasos cremats de la cambra de combustió. Per això s’ha de construir un conducte de 

suficient diàmetre ja que les pèrdues de càrrega per fricció augmenten amb el quadrat de la 

velocitat del fluid i són inversament proporcionals al diàmetre. Si aquestes són elevades la 

contrapressió d'escapament augmenta, perjudicant el procés de renovació de la càrrega. 

Aquest és un problema que en general no resulta difícil de resoldre. També s’han de 

minimitzar les singularitats tal com els colzes, i altres dificultats que s’oposin al flux dels 

gasos. Per tant un col·lector d’escapament s’ha de dissenyar per tal que les corbes i els 

canvis de secció siguin el més suau possible.  

Major dificultat representa la realització d'un disseny apropiat per a poder aprofitar 

favorablement les pertorbacions de pressió i depressió anteriorment mencionades, amb 

objecte de millorar el procés de renovació de la càrrega. 

Això afecta de manera diferent als motors de 4T dels de 2T. 
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- Motors 4T: 

Des que s'obre la vàlvula d'escapament fins que el pistó arriba al PMI, l'escapament es 

espontani, produint-se una pertorbació de pressió que circula pel conducte d'escapament. 

Posteriorment comença la carrera d'escapament del motor, i es el pistó el que empeny els 

gasos cremats cap al exterior. Abans d'arribar al PMS s'obre la vàlvula d'admissió, 

solapant-se amb la vàlvula d'escapament en el període de creuament. Durant aquest 

període interessa crear una certa depressió en el cilindre que extregui els últims gasos 

residuals i faciliti la ràpida acceleració de la columna de gas per la vàlvula d'admissió, 

aquest efecte l’aconseguiríem si l’ona de depressió arribés just en aquest moment. 

A l’annex F., s’explica en que consisteix el diagrama de distribució i com afecten els 

diferents avançaments o endarreriments de obertura i tancament de vàlvules. 

Simultàniament a aquest procés veiem que està passant en el tub d'escapament. Al obrir-

se la vàlvula d'escapament es crea una ona de pressió positiva, les característiques de la 

qual depenen de la velocitat d'obertura de la vàlvula. Aquesta ona comença a desplaçar-se 

fins al final del tub, on es reflexa com a ona de depressió i torna cap a la vàlvula 

d'escapament. La longitud del conducte d'escapament per a que aquesta pertorbació 

reflexada arribi en el moment apropiat es pot calcular.  

Quan aconseguim aquest fenomen podem dir que l’escapament esta sintonitzat per a 

aquest règim de gir determinat. Es diu règim de gir determinat perquè la velocitat de les 

ones es sensiblement constant, però el règim del motor no. Així per a un cert règim l’ona de 

depressió arriba en el moment apropiat, a major règim arribarà tard, perquè el motor haurà 

girat més i ja estarà la vàlvula tancada. Igualment per a un règim menor, es trobarà amb la 

vàlvula encara tancada. La forma que té el dissenyador de controlar quan arriben aquestes 

ones, és variant la longitud dels diferents trams dels quals es compon un escapament. Al 

ser la velocitat aproximadament constant, longitud es equivalent a temps, i el temps des de 

que surt l’ona fins a que torna en el moment correcte només es donarà en un cert règim. 

Amb la longitud L el motor ha de funcionar bé al règim de disseny, que pot ser el de par 

màxim, però per a altres règims de gir el dimensionat del tub no es l'adequat. 

En el motors de 4T el disseny de l'escapament sense ser menyspreable, no es crític per al 

bon funcionament del motor, amb excepció dels motors molt ràpids amb un gran creuament 

de vàlvules, en els que és més important.  

Durant el període de creuament de vàlvules interessa crear una depressió al cilindre per a 

que ajudi a extreure els últims gasos cremats i acceleri l’entrada de mescla fresca. Quan 

s’obre la vàlvula d’escapament es crea una ona de compressió. Aquesta ona es desplaça i 
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es reflexa al final del tub (en un motor monocilíndric)  com una ona de rarefacció. La 

longitud de l’escapament és pot calcular per a que l’ona reflexada arribi al cilindre en el 

moment adequat. Amb aquesta longitud el motor funcionarà bé en el règim de disseny, 

però a altres règims de gir la longitud no resultarà adequada.  

Sigui: 

αe: la diferència angular entre l’obertura de l’escapament i l’obertura de la admissió. 

te: el temps transcorregut entre la obertura de l’escapament i l’obertura de l’admissió. 

L, la longitud de l’escapament per a que la ona arribi durant el creuament de vàlvules. 

Cpr: la velocitat mitjana de propagació de l’ona. 

D’aquesta manera tindrem que: 

αe= ω · te = 2 · Π · n · te 

on ω es la velocitat angular del motor (en rad/s) i n es la velocitat angular del motor (en 

rpm). 

i, per tant,  

te= αe
[2•Π• n]          

 

Per un altre costat la ona de pressió es genera quan s’obre la vàlvula d’escapament i es 

pretén que l’ona reflexada arribi al cilindre durant el creuament de vàlvules després de 

recórrer la longitud 2L, en el temps te, per la qual cosa: 

te=
[2·L]
Cpr                      

       

 

Igualant les dues últimes expressions es determina la longitud necessària de l’escapament 

de la següent forma: 

L=
[Cpr·αe]
[4 ·Π ·n ]        

(Ec.  14.1) [Universidad Politécnica de Madrid, 1989, p. 197] 

(Ec.  14.2) [Universidad Politécnica de Madrid, 1989, p. 197] 

(Ec.  14.3) [Universidad Politécnica de Madrid, 1989, p. 192] 
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- Motors 2T: 

En motors de dos temps el disseny del escapament és molt més important que en els de 4 

temps, pel seu propi funcionament. En grans motors que giren a règim constant el seu 

disseny és senzill, però en motors en règim variable, com els d'automoció, el problema és 

molt més complex. 

La diferència principal respecte als de 4 temps pel que fa al buidat del cilindre, és que 

aquests no tenen vàlvules, per la qual cosa encara influeix més el buidat del cilindre de 

gasos cremats i l'omplerta amb mescla fresca, i s'ha ajudar molt amb el correcte 

dimensionat del tub d'escapament.  

 

14.5.  Tubs d’escapament en motors policilíndrics 

Els cilindres d'un motor poden descarregar en tubs d'escapament individuals, com passa 

generalment en els motors de 2 temps de motocicleta, amb la qual cosa el problema es 

redueix al estudi d'un motor monocilíndric. Aquest sistema té l’avantatge de que no existeix 

interferència entre uns cilindres i altres, cosa que fa el disseny més senzill, però en canvi 

encareix el preu del motor, per tenir un major número de conductes, silenciadors,...  

En els motors de 4 temps, la situació més extensa és la de agrupar els tubs d'escapament 

en un número final de sortides limitat, que en vehicles de gran sèrie és redueix a 1 sol tub. 

A part quan un dels cilindres està en la fase d’escapament, aquest volum de gasos que 

tenen una certa inèrcia a sortir, faran que es succioni sobre el següent volum de gasos del 

cilindre que posteriorment passarà a la fase d’escapament, amb la qual cosa els cilindres 

s’ajuden a evacuar els gasos mútuament, millorant-ne així el rendiment. Per això en el cas 

dels 4 cilindres, és millor un escapament 4-2-1 o 4-1. Existeixen també altres dissenys que 

van agrupant cilindres a distàncies apropiades, i el rendiment del qual és més elevat, ja que 

permet aprofitar millor les pertorbacions reflexades. 

Com a exemple compararem dos sistemes utilitzats en sistemes de 4 cilindres 4 temps: 

El sistema 4-2-1 (Fig. 14.11) crea dues ones de rarefacció, de no molta magnitud i té 

avantatge a mig règim, i per tant ens permeten obtenir un motor molt més elàstic. En canvi 

a elevat règim de gir la segona ona de rarefacció arriba massa tard. 

El sistema 4-1 (Fig. 14.12) en canvi crea una sola ona de rarefacció però molt més forta i 

sol utilitzar-se per a millorar l'omplerta a règims elevats, essent comparativament pitjor a 

règims mitjans. 
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14.6.  Elecció del sistema utilitzat 

A continuació es pot veure el diagrama de dents de serra del motor, [Claramunt, S, PFC 

2008]. Que és el règim de gir en el que treballa en funció de la velocitat i la marxa que 

estem utilitzant. 
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Fig.  14.11.  Tub d’escapament 4-1 Fig.  14.12.  Tub d’escapament 4-2-1 

Fig.  14.13.  Gràfic de les marxes en funció de la velocitat i el règim de gir 
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A continuació es pot veure una taula amb el règim de gir màxim que s’assoleix i el règim de 

gir mínim al que es cau al canviar ascendentment la relació del canvi [Claramunt, S, PFC 

2008]. També es pot veure l’interval de velocitats que permet cada marxa. 

 

 Rpm min Rpm màx. V min V màx. 

Primera 0 13700 0 65 

Segona 9900 13400 65 90 

Tercera 10800 13200 90 110 

Quarta 11400 13100 110 127 

Quinta 11600 13200 127 145 

Sexta 11900 13200 145 161 

Del gràfic i la taula es pot deduir que al canviar de marxa les rpm no cauen mai per sota de 

9900 rpm, això significa que sense comptar primera, amb les altres relacions de canvi 

sempre anirem per sobre de les 9900 rpm. 

La velocitat màxima que s'assoleix en les proves de Silverstone és de 110 km/h, velocitat 

que assolim amb tercera velocitat a unes 13000 rpm.  

També se sap (per estadístiques que donen els organitzadors de les proves de 

Silverstone), que la velocitat mitjana en totes les proves es de uns 50 km/h, velocitat que 

s’assoleix amb primera velocitat a 10800 rpm. Pel que fa a les proves de Hockenheim 

sabem que la velocitat mitjana es semblant a la de Silverstone.  

Hi ha corbes que és fan a molt baixa velocitat, a part de les múltiples sortides que és fan 

des de la posició de parat, això implica un increment molt gran de les revolucions del motor 

(ha d'escalar molt per a arribar al règim de gir òptim). 

 

 

Taula.  14.1. Velocitat i règim de gir en funció de cada marxa 
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Per tant se sap: 

- Com a molt s’utilitzen tres marxes de les sis disponibles. 

- La meitat del temps es va en primera velocitat a règims de girs més baixos o iguals a 

10800 rpm. I l’altra meitat es va a altres règims amb altres relacions de canvi diferents 

de primera velocitat. Això comporta que generalment es treballa a règims de gir baixos 

o mitjos. 

- Interessa principalment elasticitat en el motor, ja que totes les proves se surt des de 

parat, i algunes són molt curtes i és primordial tenir una bona sortida, és a dir que el 

motor escali molt bé des del ralentí (unes 2000 rpm). Es fan proves on sempre es 

treballa en règim transitori (accelerant o frenant) i règims de gir mitjos.  

S’ha decidit optar per un sistema 4-2-1, degut a que es un motor més elàstic (treballa millor 

en baixos i mitjos règims de gir), mentre que el 4-1 treballa a alts règims i no aniria bé per a 

règims inferiors a les 10800 rpm, i sobretot empitjoraria les sortides des de parat i les 

sortides de les corbes lentes, que sempre es fan a règims de gir baixos i mitjos 

respectivament. 

A part el sistema 4-2-1 es pot optimitzar per a dos règims de gir diferents en lloc de només 

un aprofitant el fenomen de reflexió d’ones anteriorment descrit. Es farà elegint les 

correctes longituds dels tubs, ja que té dos canvis de secció diferents: el 4 a 2 i el 2 a 1. 

14.7.  Optimització del sistema 

Primer que res cal dir que en el motors de 4T el disseny de l'escapament, no es crític per al 

bon funcionament del motor, però als motors molt ràpids amb un gran creuament de 

vàlvules, aquests fenòmens estan més accentuats 

Per a optimitzar el tub d'escapament no es pot modificar el diàmetre del primer tram del tub 

(el que surt del bloc motor) ja que bé limitat per la unió amb el bloc motor, per tant el 

diàmetre màxim que es pot fer servir per al tub d'escapament es de 38 mil·límetres, amb un 

diàmetre interior de 34 mm i un gruix de 2 mm. 

Així queda que per a optimitzar el tub d'escapament es poden fer dues coses: 

- Modificar la longitud inicial dels tubs d'escapament, per tal d'ajustar-les a un règim de 

gir òptim. 

- Modificar el sistema silenciador - catalitzador. 
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Taula.  14.3. Diàmetres i longituds del tub d’escapament final 

14.7.1. Longitud dels tubs 

El tub d’escapament original té les següents dimensions: 

 Diàmetre exterior Diàmetre interior Gruix Longitud 

Tram 4-2 38 34 4 570 

Tram 2-1 42 38 4 150 

Tram únic 1 54 51 3 45 

Cal dir que la longitud del tram únic va des d’on comença el tram únic d’un tub fins a on 

comença el silenciador-catalitzador.  

Segons la Taula. 14.1 es té que el règim de gir esta sempre entre 9.900 rpm i 13700 rpm. 

Per tant s’optimitza el règim de gir entre 10.000 i 12000 rpm. 

A l’annex G.2. es pot veure com s’ha fet el procediment per a calcular la longitud òptima 

dels tubs. 

Els diàmetres dels tubs són els mateixos que els de la moto original, ja que aquests venen 

condicionats des de l’inici per la sortida del bloc motor, que limita el diàmetre màxim, de la 

primera longitud del tram. 

Per tant, queden les següents dimensions: 

 

 Diàmetre exterior Diàmetre interior Gruix Longitud 

Tram 4-2 38 34 4 580 

Tram 2-1 42 38 4 120 

Tram únic 1 54 51 3 60 

 

Taula.  14.2. Diàmetres i longituds del tub d’escapament original 
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Cal dir que la longitud del tub únic desprès de quan s'ha fet la unió als 580 cm, fins al final 

del tub d'escapament be condicionada per la posició dels altres elements del darrere 

(suspensions, eixos, diferencial,...), i també del silenciador.  

La forma d’aquests col·lectors s’ha fet amb un programa de CAD complint les longituds 

calculades i intentant que quedi el més compacte possible, ja que tenim poc espai on ubicar 

el col·lector d’escapament i intentant que les seves corbes siguin el més suaus possible, 

per tal d’evitar al màxim les pèrdues de càrrega per fricció. 

 

14.7.2. Silenciador - Catalitzador 

Com que la normativa del formula student no limita ni prohibeix les emissions contaminants 

a l’atmosfera com ara Diòxid de Carboni (CO2), Monòxid de Carboni (CO), Hidrocarburs 

(HC), Òxid de Nitrogen (NOX),... no fa falta l'ús d'un catalitzador per a reduir aquestes 

emissions, amb la qual cosa no es tenen tantes pèrdues de potència al catalitzador, ja que 

com s’ha explicat en apartats anteriors aquest complica el circuit dels gasos d’escapament i 

això comporta una certa pèrdua de potència. 

Pel que fa a la normativa, exigeix complir un cert nivell màxim de soroll, en concret 110 dB 

de soroll com a màxim. Aquesta condició obliga a la col·locació d'un silenciador a la sortida 

dels gasos d'escapament. Sinó hi col·locaríem un escapament lliure, que es el que s'utilitza 

en moltes categories de competició com ara la Fórmula 1 i les Moto GP, ja que es quan hi 

ha menys pèrdues (es complica menys la circulació dels gasos d'escapament). 

El tub d'escapament de la moto original acaba en un silenciador que conte un catalitzador 

per a la reducció de les emissions contaminants a l’atmosfera, amb una longitud de 50 cm. 

En un principi s’havia decidit de no canviar el silenciador per tal d'estalviar costos, però 

degut a la potència que es perdia per la utilització d'aquest, les grans dimensions que té 

(amb el poc espai disponible que tenim al darrere), amb la qual cosa el teníem que 

substituir, ja que sobretot per la part del catalitzador, és on podríem obtenir un cert guany 

de potència. 

El nou silenciador que s’ha instal·lat és un Akrapovic de competició que havia estat utilitzat 

al Campionat d’Espanya de Velocitat. Tal i com es veu a la Fig. 14.14.  
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Aquest és un silenciador d’absorció 

amb un tub interior perforat i un 

material tèxtil absorbent de fibra de 

vidre entre el tub perforat i la 

carcassa com a element absorbidor 

del soroll. 

 

 

Aquest escapament aprofita l’efecte d’absorció de les ones sonores que té la fibra de vidre. 

El tub pel qual surten els gasos esta perforat per tal que les ones es propaguin a la part on 

estan les fibres on es dispersen sense rebotar de nou. Això implica que el tub perforat 

estigui sempre net i com més forats tingui, més capacitat d’absorció de soroll tindrà. Sovint 

els forats es tapen de residus dels fums, i d’aquesta manera el silenciador perd prestacions 

a l’hora de disminuir el soroll. Les vibracions, la temperatura dels gasos i el desgast produït 

per les ones destrossen les fibres. 

Aquest silenciador té el problema que és 

d’una moto que ha sofert un accident i té 

varis cops a la carcassa i s’ha tret la tapa 

de fibra de carboni de la part del darrere i  

conseqüentment s’han sortit les fibres de 

l’interior. A la imatge de l’esquerra hi ha una 

foto de com estava el tub d’escapament 

abans de ser reparat. El que s’ha fet és 

obrir-lo, reparar els cops de la carcassa, 

netejar el tub interior foradat, i canviar-hi les 

fibres originals per unes mantes de llana de 

vidre, molt efectiu per a l’aïllament tèrmic i 

acústic. Després s’ha muntat tot el conjunt, 

i se li ha donat un recobriment al tub 

d’escapament amb fibra de carboni i resina. 

D’aquesta manera tenim un dels millors 

silenciadors que hi ha actualment en el 

món de competició el preu del qual al 

mercat és molt car.  

Fig.  14.14.  Silenciador Akrapovic 

Fig.  14.15.  Silenciador Akrapovic abans de reparar 
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Aquest silenciador té una longitud de 42 cm, 8 cm més curt que l’anterior.  Per tant les 

principals diferències del nou silenciador respecte al original són: 

- Menor tamany i menor pes. 

- Eliminació del catalitzador. 

- Reducció de les pèrdues de càrrega. 

- Simplicitat de construcció i cost. 

Fig.  14.16.  Silenciador Akrapovic final 
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14.8.  Sistema d’escapament final 

 

 

 

 

 

Fig.  14.17.  Col·lector d’escapament modificat 

Fig.  14.18.  Col·lector d’escapament muntat al vehicle 
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La unió amb el silenciador es fa mitjançant dues molles, i la unió amb el bloc motor es fa 

amb cargols, i unes juntes especials per a evitar les fugues de fums i sorolls. 

Fig.  14.19.  Col·lector d’escapament amb unió per al silenciador 
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15. SISTEMA DE REFRIGERACIÓ 

15.1.  Funció 

Existeixen diferents raons per a portar a terme una adequada refrigeració d’un MACI: 

- Contribuir a millorar el rendiment volumètric. Quant més es refrigeri la superfície de 

la cambra de combustió, major massa d’aire i combustible pot ser introduïda al 

cilindre. 

- Assegurar una combustió adequada. En els MEP una bona refrigeració de la 

cambra de combustió evita l’auto-encesa de la mescla aire-combustible, la qual 

cosa limita la producció de detonació i efectes indesitjables que normalment 

comporta. 

- Assegurar la durabilitat mecànica dels components. La temperatura màxima dels 

gasos al cilindre en els MACI es de l’ordre de 2500 K. Per exemple, la temperatura 

ha de ser inferior de 400ºC per a peces de fundició i de 300ºC per a aliatges 

d’alumini. Les parets internes del cilindre han de mantenir-se  per sota d’uns 200ºC, 

per a evitar una ràpida degradació de les propietats del lubricant i la formació de 

residus procedents de la descomposició de l’oli. 

- La transferència de calor afecta a les emissions de gasos contaminants. Els canvis 

en la temperatura dels gasos deguts a la transferència de calor afecten a la 

formació de contaminants, tant a l’interior del cilindre com al posterior tractament 

dels gasos en el sistema d’escapament. 

A la Fig 15.1 [Muñoz, Moreno, Morea,1999, p 252]. es pot veure el valor mitjà de la 

temperatura en graus centígrads que s’assoleix en diferents parts a l’interior i als voltants 

de la cambra de combustió. 
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Fig.  15.1.  Valor mitjà de les temperatures a la cambra de combustió en graus centígrads. 

Taula.  15.1. Variació de la calor cedida al refrigerant en funció de les modificacions 

 

 

A la taula 15.1. [Universidad Politécnica de Madrid, 1989, p. 73] es pot veure com afecta a 

la calor que es transmet al refrigerant, al modificar diferents variables tant geomètriques 

com de funcionament. 

 

Variable a considerar Calor cedida al refrigerant 

Augment del règim de gir Augmenta 

Disminució de la pressió d'admissió Disminueix 

Augment del dosatge Augmenta si F < 1 

  Disminueix si F > 1 

Retràs de l'encesa (segons òptim) Augmenta 

Avanç de l'encesa (segons òptim) Augmenta 

Augment T a l'admissió Augmenta 

Augment T del refrigerant Disminueix 

Augment de la relació de compressió Augmenta 
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Fig.  15.2.  Balanç d’energia 

F es el dosatge, és a dir, la relació combustible-aire utilitzada en el procés de combustió. 

 

 

Per tant: 

- F < 1. Defecte de combustible. Mescla pobra. 

- F = 1. Combustible estequiomètric. Mescla estequiomètrica. 

- F > 1. Excés de combustible. Mescla rica. 

15.2.  Balanç d’energia 

El balanç global d’energia en un motor proporciona informació útil de com és distribueix 

l’energia introduïda pel combustible (Màquines Tèrmiques V. IX.21, 2001, p. 3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ec.  15.1) [Universidad Politécnica de Madrid, 1989, p. 197] 

Radiació 7% 

Gasos escapament 22% 

Líquid refrigerant 33% 

Oli lubricant 8% 

Residus 3% 

Calor ÚTIL 27% 

TOTAL de pèrdues de calor: 73% 

F=
mf

ma
=

[massa decombustible ]
[massa d ' aire ]
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15.3.  Diferents sistemes de refrigeració 

Bàsicament hi ha dos tipus diferents de sistemes de refrigeració: 

15.3.1. Refrigeració per aigua 

En la Fig. 15.3 [Muñoz, Moreno, Morea,1999, p 259] es poden veure els elements que 

componen un sistema de refrigeració per aigua, i a continuació fem referència a tots ells 

explicant-ne les seves funcions: 

 

 

 

1. Bomba. Impulsa el fluid refrigerant des de la part baixa cap a la part alta. La bomba 

es localitza a l’entrada del motor ja que així s’aconsegueixen les següents 

avantatges: reduïda temperatura de l’aigua, menor tendència a la cavitació ja que 

els canals del motor treballen a pressió, i impossibilitat de quedar-se sense aigua 

per estar sotmesa a una certa altura hidràulica. Es solen utilitzar bombes 

centrífugues, ja que el seu tamany es relativament petit i proporcionen grans cabals 

amb altures reduïdes. Poden ser de tipus aspirants o impulsants segons si en el 

circuit estan desprès o abans del motor respectivament. Solen ser accionades 

mitjançant una corretja moguda pel motor. 

2. Termòmetre de control de temperatura. 

Fig.  15.3.  Esquema dels elements que formen un sistema de refrigeració per aigua 
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Fig.  15.4.  Termòstat 

3. Vàlvula termostatica (termòstat). 

S’encarrega de distribuir el cabal 

de líquid refrigerant entre el retorn 

i el motor. Conté un tipus de 

material derivat del petroli 

anomenat parafina dintre una 

càpsula que s’expandeix al 

augmentar la temperatura, 

aquesta al mateix temps empeny 

un disc que permet el pas del fluid. Quan el fluid baixa la seva temperatura, una 

molla fa retornar el disc a la seva posició inicial tancant-ne el pas. Durant la posada 

en marxa el termòstat evita el pas de l’aigua al radiador per a que s’assoleixi quan 

abans millor la temperatura nominal del motor. Els termòstats comencen a obrir 

sobre els 80-85ºC i estan completament oberts als 90ºC. 

4. Radiador. Es un intercanviador de calor que transfereix 

energia des del líquid refrigerant al aire ambient. Estan 

formats per dues parts clarament diferenciades, una 

que es la que conté l’aigua més calenta o l’altra part 

que conté l’aigua ja refrigerada. Actualment són de 

tipus tubular, amb tubs d’aigua de secció circular o 

aplanada que uneixen directament els dipòsits de les 

dues parts i amb aletes que són les que estan en 

contacte amb l’aire. En general totes les seves parts 

solen ser d’alumini. 

 

5. Refrigerador d’oli o intercanviador de calor aigua-oli. En molts motors resulta 

necessari refrigerar l’oli. En molts casos el líquid refrigerant és l’encarregat de portar 

a terme aquesta funció. 

6. Electroventilador. La seva missió es refredar en el radiador el líquid refrigerant, fent-

hi circular un corrent d’aire forçat a través de les seves aletes.  

7. Termointerruptor. Es l’interruptor encarregat d’encendre el ventilador en funció de la 

temperatura. Esta en contacte directament amb el líquid refrigerant per controlar-ne 

la temperatura en cada moment. Quan el líquid refrigerant supera un cert límit, 

aquest s’activa i connecta els electroventiladors. 

Fig.  15.5.  Radiador. 
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Líquid refrigerant. Se sol utilitzar aigua per ser fàcil de trobar i abundant i per la seva gran 

efectivitat com a fluid refrigerant: posseeix una gran capacitat calorífica i elevada 

conductivitat tèrmica. Malgrat tot, l’aigua presenta dos inconvenients: elevada temperatura 

de congelació (0ºC) i és molt corrosiva (sobretot quan en el sistema de refrigeració 

s’utilitzen diferents metalls). Per això se li solen introduir additius a l’aigua, per a rebaixar la 

temperatura de congelació se sol utilitzar etilenglicol en solució aquosa acompanyat d’altres 

additius per tal de prevenir la corrosió, antiespumants i substàncies alcalines per a anul·lar 

l’acció dels àcids. 

 

 

15.3.2. Refrigeració per aire 

Consisteix en cedir directament al aire exterior la calor transmesa des dels gasos de 

l’interior del cilindre a les parets, facilitant el procés per mitjà d’unes aletes a la superfície 

externa del motor. La corrent d’aire incideix sobre el motor i prové del moviment del vehicle, 

amb la qual cosa dependrà de la velocitat a la que es circuli (més o menys corrent d’aire) i 

de la temperatura del aire. Al relentí amb el vehicle dinàmicament parat, la refrigeració es 

mínima i a baixa velocitat es insuficient, amb la qual cosa aquest sistema només s’utilitza 

amb motocicletes de petita cilindrada. 

 

 

 

Si el vehicle circula a suficient velocitat (avions, motocicletes,...), no es necessita cap 

element addicional, malgrat tot, en motors estacionaris i automoció és habitual disposar 

Fig.  15.6.  Refrigeració per aire directa 
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d’uns deflectors mòbils construïts de xapa, per regular la quantitat d’aire que entra en 

contacte amb les parts a refrigerar en funció de la temperatura del motor. També n’hi ha 

que utilitzen una turbina que rep el moviment del motor, produint una corrent d’aire que es 

canalitza cap al motor. 

15.3.3. Comparativa entre els dos sistemes 

Comparant els dos sistemes de refrigeració diferents, en podem extreure les següents 

observacions: 

MOTORS REFRIGERATS PER AIGUA: 

- Avantatges: 

o Bona capacitat d’evacuació de calor. 

o Facilitat per controlar la temperatura del motor. 

o La camisa d’aigua dels cilindres no tan sols compleix funcions refrigerants, 

sinó que també constitueix un notable aïllament acústic. 

o Permet motors més compactes. 

- Inconvenients: 

o En els motors que utilitzen aquest sistema, moltes avaries tenen el seu 

origen en una fallada del sistema de refrigeració. 

o Complexitat de construcció del motor, del pes i increment del preu de venta. 

MOTORS REFRIGERATS PER AIRE: 

- Avantatges: 

o Poques avaries. 

o Major rendiment tèrmic (menor pèrdua de calor per refrigeració). 

o Menor pes i tamany del motor. 

o Simplicitat de disseny i construcció. 

- Inconvenients: 

o Refrigeració irregular i en molts cops insuficient. 
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o Les temperatures de funcionament són més elevades, la qual cosa origina 

majors problemes tèrmics i també exigeix majors distàncies de separació en 

fred, augmentant així el nivell de soroll. 

o L’espai entre els cilindres ha de ser major per a assegurar una correcta 

refrigeració, i és molt difícil refrigerar motors policilíndrics, per la qual cosa 

només es sol utilitzar en monocilíndrics. 

o Produir elevats cabals d’aire de refrigeració exigeix una gran potència 

d’accionament dels ventiladors i genera elevats nivells de soroll. 

15.4.  Sistema original 

El sistema de refrigeració actual que disposa la moto es un sistema refrigerat per aigua, 

utilitza com a fluid una mescla d’un 50% d’aigua destil·lada i un 50% d’etilenglicol 

anticongelant. Aquesta mescla de fluid protegeix el sistema de refrigeració de la congelació 

a temperatures superiors a la mínima de -30ºC. Si el motor ha d’estar exposat a 

temperatures inferiors a aquesta mínima, llavors s’ha de realitzar la següent mescla entre 

els components [Suzuki Motor Corporation]:  

 

Quantitat d’anticongelant Punt de congelació 

50% - 30ºC 

55% - 40ºC 

60% - 55ºC 

No s’aconsella col·locar-hi una mescla superior al 60% o inferior al 50% d’anticongelant. La 

capacitat total de líquid refrigerant que hi ha al circuit es de 2,7 litres aproximadament, ja 

que depèn d’on esta el nivell del líquid (mínim, màxim, o qualsevol punt intermedi). 

L’esquema que es mostra a la Fig.15.7 [Suzuki Motor Corporation] és el circuit que descriu 

l’aigua corresponent al motor actual de la moto. 

 

Taula 15.2.  Punt de congelació del refrigerant, segons la quantitat d’anticongelant 
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Fig.  15.7.  Esquema del circuit de refrigeració original 

Fig.  15.8.  Interior de la bomba d’aigua Fig.  15.9.  Bomba d’aigua 

 

 

El radiador té una superfície d’aletes (per a refrigerar) de 600 centímetres quadrats. 

Disposa de 3 entrades d’aigua calenta, una sortida que va al dipòsit de reserva i una sortida 

d’aigua freda (en realitat no es aigua freda, però es refereix amb aquest terme a l’aigua que 

ha passat pel radiador i ja s’ha refrigerat), aquesta va directament a la bomba d’aigua, que 

és una bomba de tipus centrífuga, arrossegada directament pel cigonyal del motor, que 

esta situada a la part baixa del motor, ja que l’aigua entra per la part baixa del cilindre i surt 

per la part alta, per a evitar que es pugui formar i retenir vapor en algunes zones, que 

quedarien mal refrigerades. 

Aquesta es l’encarregada de moure tota l’aigua en dues rames diferents: 

 - Una part de l’aigua va impulsada cap al bloc motor, on segueix tot el seu recorregut 

laberíntic i ascendent per tal de extreure la calor del motor i arriba fins a la part superior o 

culata, on hi ha la sortida del termòstat. 
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- L’altra part de l’aigua va a l’oil cooler també anomenat intercanviador aigua-oli, que és el 

que refrigera l’oli lubricant del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

A la sortida del bloc motor és on hi ha el sensor de temperatura i el termòstat. El termòstat 

actua o no en funció de la temperatura de l’aigua tal i com s’ha explicat anteriorment, i en el 

cas que deixi passar l’aigua, aquesta va a parar al radiador. En el cas que no deixa passar, 

aquest no deixa sortir l’aigua del motor, per tal de que s’escalfi més ràpid, i té dos tubs 

curtcircuitats que connecten directament amb el radiador un de gran i un altre de més petit, 

tal i com es pot veure a la Fig. 15.12. 

 

 

L’aigua calenta que entra al radiador, passa per les aletes d’aquest i es refrigera, 

desembocant en una única sortida, que és la que va a parar a la bomba d’aigua. 

Fig.  15.10.  Intercanviador aigua - oli 

Fig.  15.11.  Vista interior del termòstat. Fig.  15.12.  Tubs del termòstat 
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Fig.  15.13.  Tap pressuritzat del radiador 

L’altra sortida del radiador està just a sota del tap del radiador, aquest tap manté una 

pressió en el radiador de 1,1 bars exactament, per a que el punt d’ebullició de l’aigua sigui 

major de 110º centígrads. Si el líquid refrigerant s’escalfa i s’expandeix el suficient com per 

a causar que la pressió del sistema s’elevi per sobre d’aquest 1,1 bars, la vàlvula de pressió 

s’obre i permet que el líquid refrigerant s’escapi per un tub cap al dipòsit de reserva, fins a 

que la pressió s’estabilitzi i baixi per sota dels 1,1 bars, llavors la vàlvula torna a la seva 

posició inicial i tanca el circuit. Quan el líquid refrigerant es refreda, es contrau, creant així 

un buit resultant en el sistema de refredament, aquest buit 

fa que el líquid es retiri del dipòsit i torni al sistema. 

L’entrada d’aire o líquid al radiador amb el motor en fred es 

produeix automàticament. La pressió a la qual volem que 

obri el circuit, es pot regular mitjançant la molla que porta el 

tap, posant una molla de més o menys rigidesa, tenim un 

tap que obre a més o menys pressió en el circuit de 

refrigeració. 

 

En el circuit del sistema de refrigeració també tenim altres elements que també són 

importants per al bon funcionament de tot el sistema, com són: 

- El sensor de temperatura, que està ubicat al bloc 

motor i la seva funció és mesurar en tot moment 

la temperatura del líquid refrigerant, per tal de 

enviar-ne la informació a la centraleta o ECU, 

d’aquest sensor també tenim un indicador al 

marcador, en forma de led, que s’encén quan 

s’ha superat un nivell màxim de temperatura per 

tal d’informar que hi ha algun problema al 

circuit de refrigeració i que si no parem 

podria sofrir algunes avaries.  

- L’interruptor del ventilador, és un termo contacte. 

Està ubicat a l’entrada del radiador, per tant està 

amb contacte amb l’aigua calenta.  S’activa quan la 

temperatura del líquid refrigerant passa de 105º C, i 

es desactiva quan la temperatura baixa de 100º C. 

Al activar-se aquest, encén automàticament 

l’electro ventilador, per tal de forçar una 

circulació d’aire per les aletes del radiador. 

Fig.  15.14.  Sensor de temperatura 

Fig.  15.15.  Interruptor del ventilador 
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15.5.  Sistema modificat 

Aquesta part s’ha tingut que fer completament nova, degut a que en la moto original només 

es disposava d’un sol radiador de 600 centímetres quadrats de superfície, i per la disposició 

del monoplaça no és possible col·locar-hi un sol radiador de dimensions tan grans. 

Sabent, que un dels principals problemes que tenen els equips (sobretot en Alemanya, 

degut a que fa més calor) són problemes per sobre escalfament del motor, ja que aquests 

van completament tapats a la part del darrere del monoplaça i no refrigeren gairebé gens 

per contacte amb l’aire, cas contrari del lloc original on va instal·lat el motor, la motocicleta 

on va col·locat a la part del davant i una part de la refrigeració ja la realitza per contacte 

amb l’aire. Així en la nova ubicació del motor, aquest només refrigerarà pel seu circuit de 

refrigeració.  

Per tant es necessita un bon sistema de refrigeració, per evitar aquests problemes que són 

els causants de molts abandons de monoplaces en la competició. 

S’ha decidit col·locar-hi dos radiadors, un a cadascun dels laterals del cotxe, ja que és la 

millor manera disponible que tením per refrigerar. El primer problema que hi ha és el de 

col·locar els radiadors en sèrie o en paral·lel. 

Una de les principals diferències que hi ha respecte al circuit original és que el nou es molt 

més llarg, ja que hi ha dos radiadors a una distància de 1200 mm entre ells, la qual cosa, 

implica que s’oposarà molta més resistència al moviment del fluid per fricció, i les pèrdues 

de càrrega seran molt grans. La bomba original del motor s’ha decidit no tocar-la, per 

motius econòmics i temporals. Amb la qual cosa la mateixa bomba hauria de vèncer unes 

pèrdues de càrrega majors.  Aquestes dues condicions venien a dir que s’han de reduir el 

màxim possible les pèrdues de càrrega. 

Desprès d’analitzar els dos tipus diferents circuits s’ha decidit pel circuit en paral·lel, ja que 

aquest és el que té unes pèrdues de càrrega menors. Per explicar aquest fenomen es 

parteix de que les pèrdues de càrrega en un radiador són molt més grans que en les 

canonades, i si es posen en sèrie, el mateix cabal d’aigua ha de passar pels dos radiadors, 

amb la qual cosa la bomba ha de donar molta més energia a l’aigua, i probablement 

s’hauria de col·locar una altra bomba. Mentre que si es col·loquen en paral·lel, l’aigua 

només ha de passar per un dels radiadors, ja que aquesta es divideix en dos cabals 

diferents. 

Una altre avantatge de col·locar els radiadors en paral·lel, és que permet mantenir la 

temperatura de l’aigua, i per tant la del motor, en un interval més petit, ja que només està la 

meitat del temps, alliberant calor en el radiador. Mentre que en un circuit sèrie, l’aigua del 
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motor, passa per un radiador, desprès per l’altre i a continuació retorna a la bomba, estant 

d’aquesta manera el doble del temps que al circuit paral·lel alliberant calor en els radiadors.  

Una altra modificació que s’ha fet es la de anul·lar el termòstat que incorporava el motor 

original. Aquesta modificació s’ha fer per tal de eliminar una part que oposa una certa 

resistència al pas de l’aigua, i per tant provoca més pèrdues de càrrega. A més a més a les 

diferents proves que es fan ja es surt amb el motor escalfat anteriorment, amb la qual cosa 

la funció del termòstat queda anul·lada quan s’està competint.  

L’anul·lació del termòstat es una cosa que realitzen tots els equips de competició 

actualment en gairebé totes les competicions. 

En el circuit de refrigeració s’ha d’instal·lar per normativa, un dipòsit d’expansió de 0,9 litres 

de capacitat mínima, la funció d’aquest dipòsit es la de recollir el vapor d’aigua o l’aigua del 

dipòsit de reserva en el cas que aquesta augmentés molt de volum de l’aigua del circuit per 

algun fallo o sobre escalfament i sobrepassés la capacitat d’aquest, per tal de no ser tirat el 

líquid directament al terra.  

Així doncs l’esquema del circuit de refrigeració modificat quedaria de la següent manera: 

 

 

 

CULATA 

 BLOC MOTOR 

BOMBA D’AIGUA 

  OIL COOLER 

      SENSOR DE     

  TEMPERATURA 

 RADIADOR 2 

 RADIADOR 1 

   DIPÒSIT DE 

     RESERVA 

           VAS      

   D’EXPANSIÓ 

Fig.  15.16.  Esquema del circuit de refrigeració modificat 
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En aquest cas el líquid refrigerant que és fa servir és aigua destil·lada, ja que per normativa 

en aquesta competició està prohibit l’ús d’anticongelant, com a líquid refrigerant. 

Els dos radiadors són exactament iguals, tenen una superfície d’aletes (per refrigerar) de 

500 centímetres quadrats cadascun. Així d’aquesta manera és té una superfície de 

refrigeració de 1000 centímetres quadrats, que es gairebé el doble de la superfície original 

que teníem (600 centímetres quadrats). Estan col·locats en el mateix punt simètric, un a 

cada costat del monoplaça. Cadascun d’ells te una única entrada i una única sortida. 

El dipòsit de reserva té una capacitat de 1 litre, i és el que conté l’aigua de reserva del 

circuit de refrigeració. Connecta directament amb els radiadors, i quan sobra o falta aigua, 

aquest es l’encarregat de recollir-la o proporcionar-la respectivament. També té una sortida 

que connecta amb el vas d’expansió que s’ha instal·lat per normativa. 

El vas d’expansió és el vas que contenia el motor de la moto originalment, de capacitat un 

litre, i una connexió que connecta amb el dipòsit de reserva i una altra que connecta 

directament amb l’exterior. 

Pel que fa als ventiladors, s’han col·locat dos electro-ventiladors diferents, un dels quals és 

el del motor original, de la Suzuki GSX R600 (Fig. 15.17), i l’altre també original del motor 

de la Suzuki GSX R1000 (Fig. 15.18). 

           

 
Fig.  15.18.  Radiador 1 (esquerra) Fig.  15.17.  Radiador 2 (dreta) 
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Com es pot comprovar en les imatges, el ventilador del radiador 1 (Fig. 15.17), és més gran 

que el ventilador del radiador 2 (Fig. 15.18). El radiador 1 es col·loca a l’esquerra del 

monoplaça, i el radiador 2 es col·loca a la part dreta del monoplaça. 

Els tubs que s’han fet servir, són tubs de cautxú de sistemes de refrigeració, reforçats amb 

fibres tèxtils, els més gruixuts en la Fig. 15.16 tenen un diàmetre de 20 mm (que són els 

que porten un major cabal) i els més petits en la Fig.15.16 (els que porten un menor cabal) 

de 12 mm. 

Per a fer les diferents connexions o bifurcacions, s’han utilitzat bifurcacions en forma de T 

de material plàstic resistent a la temperatura. També s’han utilitzat abraçadores per a 

realitzar les subjeccions dels tubs a les parts mecàniques. 
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16.  SISTEMA D’INJECCIÓ DE COMBUSTIBLE I 

DIPÒSIT 

16.1.  Modificació del sistema original 

Aquest sistema s’ha de modificar per 2 raons principals: 

- El dipòsit en la moto original va situat a sobre el motor, s’ha d’ubicar el dipòsit en un 

altre lloc, ja que posar el mateix i a sobre, era impensable perquè s’hauria d’haver 

fet una estructura complementaria per a aguantar-lo i a més a més quedava el 

cotxe més alt, i amb un centre de gravetat més alt i pitjor comportament dinàmic del 

vehicle. 

- El tub del combustible, que anava des de la bomba fins a la rampa d’injecció, i les 

seves subjeccions als respectius extrems s’havien de canviar, ja que el tub havia de 

ser més llargs, i els materials utilitzats en ambdós elements no estaven permesos 

per la normativa de la competició. 

16.2.  Col·locació dels elements 

El dipòsit de combustible ha d’anar el més a baix possible, ja que és una massa 

considerable,  i a més conté líquid que es pot moure dintre el dipòsit, cosa que accentua la 

transferència de masses. L’únic espai disponible, el més a baix possible, i prou gran com 

per a instal·lar-hi el dipòsit és en l’espai que queda entre el motor i el conductor. 

La bomba de benzina que s’ha utilitzat és la mateixa que portava la moto, s’ha ubicat a 

l’interior del dipòsit de combustible. És un tipus de bomba comandada electrònicament que 

funciona submergida en el combustible. S’ha fet un escaló al dipòsit on a la part més baixa 

s’ha col·locat la bomba, per tal de que aquesta tingui la màxima capacitat d’absorció de 

combustible, i no es quedi sense poder aspirar combustible, havent-n’hi al dipòsit. 

El tub que porta el combustible des de la bomba de la gasolina fins a la rampa d’injecció és 

de material plàstic sintètic amb un recobriment exterior tèxtil que fa la funció d’aïllant tèrmic, 

especial per a gasolina, resistent a la corrosió i a l’efecte abrasiu de la gasolina. Va situat 

per un lloc lluny de les parts calentes del motor. Els extrems del cable que s’uneixen a 

ambdós llocs eren antigament 2 colzes de material plàstic, i s’han hagut de canviar per a 

passar la normativa, s’han eliminat i directament s’ha connectat el mateix tub als extrems. 
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Els injectors i la rampa d’aquests, s’han aprofitat els mateixos, l’únic que s’ha fet és un 

suport i fixació per a aquests, sempre respectant les dimensions i els angles d’incidència 

dels injectors respecte a la gasolina.  

16.3.  Dipòsit de combustible 

Aquesta part s’ha fet completament nova, el primer pas a decidir és la capacitat del dipòsit 

en qüestió, això s’ha fet de la següent manera: 

Se sap que el consum mig de la moto en condicions normals és de 7,8 litres cada 100 

quilòmetres. La distància màxima seguida que s’ha de fer amb el monoplaça es de 22,5 

quilòmetres aproximadament.  

Com que és una prova que sempre és va al màxim de les possibilitats del monoplaça el 

consum és molt més elevat del consum mig. S’ha suposat un consum tres cops major al 

normal és a dir 25 litres, aproximadament. 

Per tant el consum teòric del vehicle durant els 22,5 quilòmetres és de 5,6 litres.  

Cal dir que aquest consum pot ser molt variable, ja que depèn de moltes condicions, entre 

les quals les més importants són la cartografia de la injecció de la centraleta i la manera de 

conduir del pilot. Per tant s’ha d’utilitzar un cert coeficient de seguretat. A més a més la 

bomba que va a l’interior del dipòsit té un volum de 0,5 litres. 

Per tant el volum mínim necessari és de 6,1 litres (contant la bomba), i és decideix sobre 

dimensionant un  poc el dipòsit que el volum d’aquest sigui de 8 litres. 

Primerament s’ha mirat de comprar un dipòsit existent en el mercat, d’aquesta capacitat, 

però no se’n ha trobat cap de la forma desitjada, ja que l’espai on s’havia d’instal·lar (entre 

el motor i el conductor com ja s’ha dit anteriorment) té una forma irregular, i els dipòsits en 

el mercat eren de formes estàndard.  

Per tant s’ha decidit fabricar un dipòsit a mida amb la forma i capacitat desitjades, el 

disseny d’aquest s’ha fet sobre el CAD del monoplaça CAT-01, per tal d’evitar que es solapi 

amb qualsevol altra part i no equivocar-se amb els punts d’ancoratge. El tub per a 

l’omplerta del dipòsit també s’ha fet sobre el CAD del vehicle i respectant la normativa 

corresponent (apartat 9.3), ja que és una de les peces que podria donar més problemes a 

l’hora de interaccionar amb les altres parts. A la part de dalt del tub es va instal·lar el tub de 

plàstic transparent per saber el nivell de combustible. 
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El dipòsit s’ha fabricat de xapa d’alumini de 2 mil·límetres de gruix. El procés de fabricació 

ha consistit en tallar les xapes a mesura, soldar-les pel mètode TIG (Tungsten Inert Gas), 

aquest és el procés que s’ha de realitzar amb més cura, ja que un defecte de soldadura 

podria provocar una posterior fuga en el dipòsit.  

A continuació, després d’haver-lo unit, és van fer els forats a la part de baix per a l’aixeta 

per buidar el dipòsit i per a la bomba de gasolina.  

La bomba s’ha col·locat cargolada a un reforç de la xapa d’alumini amb una junta de cartró i 

una pasta per a juntes “Nural 61”, per a evitar possibles fugues de benzina. 

A l’annex K es poden veure els plànols constructius d’aquesta peça. 

A continuació es poden veure algunes imatges en CAD (Fig. 16.1 i Fig. 16.2) i del dipòsit de 

combustible definitiu, amb tot el muntatge complet. 

 

Fig.  16.1. Vista en perspectiva  en CAD del dipòsit de combustible 
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Fig.  16.2. Vista frontal en CAD del dipòsit de combustible 

Fig.  16.3.  Imatge del tub per veure el nivell de la benzina i del tap 
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17.  CANVI DE MARXES 

El sistema de canvi de marxes de la moto original és de tipus manual, seqüencial, amb 6 

velocitats diferents.  

La sortida d’actuació sobre el canvi és un eix estriat que s’acciona aplicant-hi una força amb 

un braç de palanca per fer rotar aquest eix. Els seus dos sentits defineixen el sentit de pujar 

o baixar marxes. 

 

17.1.  Col·locació del dispositiu 

Hi ha dues opcions en la ubicació final de la palanca de canvis del monoplaça: 

- A l’esquerra del conductor. És molt més fàcil i senzill, ja que l’eix estriat de la sortida 

de la caixa de canvis (Fig. 17.1) està a la part esquerra del motor, i el recorregut 

que s’ha de fer amb l’element actuador (cable o barra), és en línia recta i molt més 

curt i senzill. Per una altra part, aquesta ubicació té l’inconvenient que és molt més 

incòmode canviar amb la mà esquerra que amb la mà dreta, i un pilot no 

professional, podria no tenir el tacte suficient com per realitzar el moviment adequat 

a la palanca. 

- A la dreta del conductor. És una ubicació no tan fàcil, ja que s’ha de passar 

l’element actuador, des de l’esquerra del motor fins a la dreta del pilot d’alguna 

manera possible. En canvi té l’avantatge que és un cop ubicat en aquesta posició és 

molt més fàcil per al pilot actuar sobre la palanca de canvis. 

 

Fig.  17.1. Eix estriat de la sortida de la caixa de canvis 
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Finalment s’ha decidit ubicar aquesta palanca a la part dreta del conductor, perquè malgrat 

que sigui més complicat el seu recorregut, és una avantatge a l’hora de canviar de marxes, 

ja que es té més tacte amb la mà dreta i és més fàcil. 

A part interessa posar la palanca de canvis com més a prop del volant millor, ja que 

d’aquesta manera la longitud i per tant el temps que la mà estaria a fora del volant actuant 

sobre la palanca seria més curt, a part de una millor comoditat.  

17.2.  Funcionament 

L’actuació a la caixa de canvis en funció de moment aplicat a de l’eix estriat del canvi (Fig. 

17.1) són: 

- Moment anti-horari: pujar marxes. 

- Moment horari: baixar marxes. 

Hi ha dues opcions de funcionament diferents. Pujar marxes (en sentit ascendent), tirant de 

la palanca cap endavant, o al revés, és a dir, baixar marxes tirant la palanca cap enrere. 

S’ha considerat millor la primera opció, ja que ha de ser més ràpid pujar marxes (perquè 

s’està accelerant) que baixar-les (s’està frenant i no necessitem que sigui tan ràpid), i és 

molt més fàcil donar-li un cop a la palanca cap endavant que tirar d’ella cap enrere. 

Això s’aconsegueix posant-hi el braç de palanca que actua sobre l’eix de sortida el canvi a 

la part de dalt, de manera que produeixi en l’eix un moment anti-horari al tirar del cable 

(palanca cap endavant), i un moment horari al comprimir el cable (palanca cap enrere). A la 

Fig. 17.2, és pot veure una foto de l’eix estriat del canvi amb el muntatge. 

 

CABLE 

 BRAÇ DE 

PALANCA 

 SORTIDA 

DEL CANVI 

 

Fig.  17.2. Muntatge del sistema a la sortida de l’eix de la caixa de canvis 
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17.3.  Components 

Hi ha diferents opcions pel que fa a la manera de actuar des de la palanca fins a l’eix 

estriat, entre les quals hi ha: 

- Actuació mitjançant barres. Molt fiable, però molt pesant a la vegada. 

- Actuació mitjançant dos cables. Un per a pujar marxes, i l’altre per a baixar-les, de 

manera que cada cable actuï a un costat diferent de l’eix estriat per crear un 

moment diferent. Lleuger, incòmode (ja que s’han de passar dos cables diferents) 

pels mateixos llocs, senzill per que fa al funcionament però complicat pel que fa a 

l’acoblament amb l’eix estriat. 

- Actuació mitjançant un cable push-pull. És un únic cable que pot treballar a tracció i 

compressió. Lleuger, còmode per a la instal·lació i senzill de funcionament. 

S’ha optat per la instal·lació d’un únic 

cable push-pull, ja que és el més 

lleuger, i fàcil d’utilitzar. Aquest cable 

va per dintre una funda i als seus 

extrems te dos topalls exactament 

iguals, que van soldats directament al 

xassís del cotxe, tal com es veu a la 

Fig. 16.3 cal dir que a l’altre extrem 

(en el de la sortida del canvi) el topall 

és exactament igual, i també va 

soldat al xassís. 

La palanca de canvis s’ha instal·lat, 

és una modificació d’una palanca que 

subministra l’empresa “Ficosa” per a 

un automòbil comercial, la 

modificació ha consistit en treure-li la 

base suport, fer-la més curta i 

adaptar-la per a poder-la instal·lar al 

monoplaça, tal i com es veu a la 

Fig.17.3. 

Fig.  17.3. Palanca de canvi modificada i topall del cable 

PALANCA 

DE CANVI 

 

TOPALL DEL      

     CABLE 
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A la Fig. 17.4 es pot veure una imatge de tot el muntatge de la palanca al costat del volant. 

 

 

 

Fig.  17.4. Ubicació de la palanca de canvi en el monoplaça 
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18. EMBRAGATGE I ACCIONAMENT DEL GAS 

18.1.  Embragatge 

El sistema d’embragatge s’ha utilitzat el mateix del motor original. Els discs d’embragatge, 

són l’única cosa que és consumible i es pot desgastar, però com que la moto portava pocs 

quilòmetres es va decidir canviar d’un principi. És disposaven d’uns discs d’embragatge 

iguals que els originals per si s’havien de canviar en qualsevol moment degut al seu 

desgast. 

El mecanisme d’embragatge funciona per pressió sobre una barra anomenada “clutch push 

rod” o també barra empenyedora de l’embragatge. Aquesta barra s’empeny mitjançant una 

lleva que aquesta a la vegada és accionada per un cable. Aquesta mecanisme de la lleva 

per empènyer la barra va ubicat a la tapa que cobreix el pinyó. 

Hi ha dues opcions diferents a l’hora d’instal·lar el mecanisme per estirar el cable de 

l’embragatge: 

- Una maneta a la part esquerra del pilot. 

- Un pedal addicional al del gas i de fre, ubicat a l’esquerra dels altres dos, igual com 

en un turisme. 

La primera opció és una solució que alguns equips incorporen, és més fàcil de fer i 

d’aquesta manera s’estalvia un pedal i és guanya espai a la part on va ubicada els peus. 

Tot i això s’ha descartat ja que això implica (tal i com es vol fer la palanca de canvis) que en 

els moments de canviar de marxa, el pilot no tingues cap mà en el volant, fet pel qual es va 

considerar aquesta ubicació del tot inviable. 

La segona opció té l’inconvenient que s’ha d’afegir un pedal addicional als dos necessaris 

(de gas i de fre), la qual cosa comporta que la part frontal del monoplaça ha de ser un poc 

més ampla del normal. Però en canvi tenia l’avantatge que és molt més còmode per al pilot. 

La decisió principal per escollir aquesta ubicació és que com que els pilots que condueixen 

el vehicle no són pilots professionals, aquesta és exactament igual com els cotxes de carrer 

i és la manera com és té més tacte per activar aquest dispositiu de manera correcta. 

Per tant s’ha canviat el cable original que en la moto va des de la maneta esquerra fins a la 

tapa del pinyó, i en aquest cas s’ha d’ubicar des del pedal del gas fins a la mateixa tapa. 

Aquest cable original és de acer trenat i té un gruix de 1,5 mil·límetres. El cable instal·lat és 
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del mateix material que l’original però en canvi té un gruix de 2 mil·límetres, s’ha posat més 

gran ja que amb el peu la força que és pot fer és molt major que amb la mà.  

S’han comprat el conjunt dels 3 pedals fets, tal i com es veu a la Fig.18.1, però 

concretament el pedal de l’embragatge està preparat per funcionar hidràulicament, amb la 

qual cosa s’ha tingut que fer una adaptació del suport del cable d’embragatge.  

 

L’adaptació ha consistit en fer exactament el mateix sistema que en el pedal del gas 

(Fig.18.1), és a dir un suport d’acer amb un topall a l’extrem de la funda del cable de 

l’embragatge, i una platina cargolada al pedal amb un escanya-cables a l’extrem d’aquesta. 

S’ha col·locat una funda d’acer, revestida exteriorment de plàstic, en tot el recorregut del 

cable, és a dir, des de la tapa del pinyó fins al topall del suport d’acer del pedal. 

El cable per tant va unit al pedal mitjançant un escanya-cables, que és un mecanisme que 

funciona cargolant una femella sobre el cable i permet fixar mecànicament el cable a 

aquest. 

Fig.  18.1. Pedals del vehicle, d’esquerra a dreta, embragatge, frens i accelerador 
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En la Fig. 18.2. es pot veure una vista en planta del muntatge dels pedals complet, amb els 

corresponents cables i fundes, instal·lat en el monoplaça després de fer-hi les 

modificacions sobre el pedal d’embragatge. 

 

 

 

18.2.  Accionament del gas 

L’accionament del gas ha de ser mecànic per normativa, i qualsevol tipus d’accionament 

electrònic o via sense cables o altres tipus esta totalment prohibit, tal i com es pot veure en 

l’apartat 9.4 d’aquest projecte. 

Per tant només hi ha una manera d’accionar-lo, que és mitjançant un pedal ubicat a la dreta 

d’on estan els altres (Fig. 18.1).  

Fig.  18.2. Vista en planta dels pedals després de ser modificats 
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El cable que s’ha col·locat per fer l’actuació des del pedal fins al cos actuador o papallona, 

és d’acer trenat d’un gruix d’1,5 mil·límetres, és un cable que no transmet grans esforços, 

amb la qual cosa amb aquest gruix n’hi ha suficient, per tal de no trencar. 

A la part del cos regulador del gas, va fixat amb un escanya-cables, tal i com es pot veure a 

la Fig.18.3, a part es va haver de fer una peça addicional d’alumini per tal de posar-hi el 

topall de la funda del cable, la segona molla de retorn de la papallona i a part fer de fixació 

del cos regulador del gas a l’estructura. 

 

 

 

 

 

Fig.  18.3. Fixació del cable al cos regulador del gas 
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IMPACTE MEDIAMBIENTAL DEL PROJECTE 

En la realització d’aquest projecte s’han de valorar tres etapes en referència al impacte 

sobre el medi de l’activitat, aquestes són: la construcció, posta a punt i utilització del vehicle 

i el desguàs al final del seu cicle de vida. 

En la primera etapa, s’han de valorar els residus pertinents a les màquines emprades per a 

la fabricació de les diferents peces. Aquests processos es duen a terme en empreses del 

sector que fan la selecció dels residus per a la seva posterior reutilització o abocament. 

Dintre d’aquest es troben la taladrina i olis utilitzats per a la refrigeració i lubricació dels 

mecanitzats, productes recollits per les pertinents empreses especialitzades de reciclatge 

que s’encarreguen del seu tractament. També s’ha de tenir en compte els residus metàl·lics 

provinents del mecanitzat de peces (alumini i acer), els quals també són traslladats a 

empreses especialitzades en el sector de la metal·lúrgia que s’encarreguen de netejar i 

reutilitzar la ferritja per extreure de nou metall en brut, minimitzant així l’impacte ambiental. 

Durant el procés d’utilització del vehicle, hi ha dos residus generats, si es fa referència 

únicament a l’àrea tractada en aquest projecte, són els fums alliberats a l’ambient (monòxid 

de carboni, hidrocarburs i òxids de nitrogen), que pel que fa a la normativa de la competició 

l’emissió d’aquests gasos no esta regulada tal i com passa la majoria de competicions 

automobilístiques i el segon residu són els olis residuals del motor i de la caixa de canvis, 

que aquests s’entreguen a una empresa especialitzada que els gestiona i els recicla 

convenientment.  

L’última etapa a valorar és el desguàs del vehicle, una vegada hagi finalitzat el seu cicle de 

vida. La idea inicial, al tractar-se d’un projecte de la universitat, és la reutilització de la 

màxima quantitat de components possible per part de l’equip que participarà l’any vinent a 

la Formula Student. En l’àrea de motor, aquests components poden ser el mateix motor, 

col·lectors d’admissió, d’escapament entre d’altres. En cas de no ser utilitzats, les peces 

tallades i soldades d’acer, com els col·lectors d’escapament poden ser tallades i 

reutilitzades per a altres funcions diferents de l’original. I en el cas de les peces d’alumini, i 

acer, es pot fer una recollida selectiva per una empresa especialitzada i es pot reciclar, 

fonent-los per a donar-los un nou ús. En el cas dels tubs de goma que no siguin reutilitzats 

poden ser recollits per una empresa especialitzada i sotmetre’ls a algun procés per tal de 

fer-los desaparèixer, com ara la pirólisi, la incineració, la trituració i la termòlisis. En el cas 

de la fibra de carboni, és pot donar a una empresa especialitzada i/o tallar i reutilitzar per tal 

de fer noves peces. 
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Conclusions 

Durant la realització d’aquest projecte s’han desenvolupat una sèrie de sistemes i altres 

peces que funcionen, que han estat fabricades i muntades i s’han aconseguit provar. S’han 

assolit tots els objectius que es proposaven en un principi. S’ha complert la finalitat de 

participar en les dues competicions de la Formula Student, en que l’equip s’havia inscrit, 

obtenint un valuós aprenentatge i podent acabar a Silverstone totes les proves estàtiques 

sense cap problema i realitzant a Hockenheim un bon paper, passant totes les proves 

dinàmiques que la conformen, i sense tenir cap tipus de problema pel que fa a la part 

explicada en aquest projecte. L’experiència en la competició ha estat una part molt 

important del projecte, ja que, tal i com s’enfoca des de l’organització, aquesta ajuda als 

alumnes a entendre les mancances del seu disseny i millorar-lo en properes edicions. 

Fent una avaluació general del disseny dut a terme, es valora satisfactòriament el correcte 

funcionament del motor i de tots els sistemes, ja que tots els pilots han coincidit afirmant un 

bon comportament del vehicle, i una bona resposta del motor. Aquestes sensacions es 

poden comprovar en una prova com ara la de l’acceleració que es va realitzar a Alemanya, 

una prova on el més important és el fet de disposar de la màxima potència del motor, 

quedant en molt bon lloc a la classificació general en aquesta prova. 

El col·lector d’admissió és una de les parts que és podria optimitzar malgrat que complia la 

seva funció d’una manera correcta, ja que és podria simular la forma dissenyada amb un 

programa de fluids, com ara el fluent per tal de determinar-ne la forma i longitud òptimes 

per a la seva omplerta. Una altra millora en aquesta part seria la de fer un col·lector 

d’admissió variable, que alguns equips capdavanters ja estan portant a terme, amb la qual 

cosa s’aconseguiria una millora considerable en el funcionament i el rendiment del motor. 

La palanca de canvis seria una altra part que es podria millorar, fent un recorregut del cable 

d’embragatge més senzill i més curt (suavitzant les dues corbes que hi ha actualment). 

D’aquesta manera s’aconseguiria canviar més fàcilment les marxes quan el cotxe està en 

estàtic, ja que en dinàmic funcionava d’una manera correcta. 

La resta de components han complert el seus objectius, amb un correcte funcionament, 

com ara el sistema d’escapament, i sobretot el que és més crític, el sistema de refrigeració, 

ja que a Alemanya la temperatura ambient era molt elevada i hi havia molts equips que 

sobre escalfaven els seus motors a la prova de resistència i els hi tocava abandonar, i al 

final l’equip va poder acabar aquesta prova amb èxit, sense problemes de sobre 

escalfament. Cal ressaltar un molt bon comportament del motor, un molt bon tacte de 
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l’embragatge i l’accelerador i una molt bona resposta a la seva acceleració tot i no haver 

tingut temps per fer un mapa òptim de la centraleta en un banc motor. 

Cal destacar que és un projecte molt complert en el que hi ha moltes parts diferents 

desenvolupades i el temps de realització del mateix ha estat molt breu.  

Finalment, s’ha de ressaltar que és un projecte que ensenya als alumnes a desenvolupar 

les seves habilitats com a futurs enginyers, posant en pràctica tots aquells coneixements 

adquirits durant la carrera. També posa als alumnes en contacte amb l’empresa, és a dir en 

la perseverança i interacció en altres empreses i experts del sector. I sobretot és un clar 

exemple de desenvolupar un treball en equip. 
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