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RESUM  

En el present projecte es pretén dissenyar un car-cross apte per a 
competicions oficials. 

Inicialment, s’intenta situar el lector en l’àmbit del car-cross comentant 
algunes de les seves característiques més rellevants així com la normativa 
que ha de complir. 

Tot seguit, s’enumeren totes les especificacions tècniques que regula la Real 
Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEDA) per aquest tipus de vehicles, 
ja que el nostre disseny haurà de ser apte per a participar en competicions 
oficials. 

Seguidament,  es proposen quines son les possibles alternatives als 
diversos sistemes que composen el car-cross, i de les possibles solucions se 
n’escull una tenint en compte la normativa. 

També s’ha realitzat una planificació de les tasques a realitzar en el vinent 
PFC 2 mitjançant un diagrama de Gantt on es representa el temps que es 
dedicarà a cada una de les tasques per al disseny del car-cross. 

I per últim, es realitza un pressupost aproximat del que pot arribar a costar 
la fabricació d’un car-cross tenint en compte els materials, les peces 
necessàries i la mà d’obra. 
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CAPÍTOL 1: 

DEFINICIÓ DEL 

PROJECTE 

1.1. Justificació del projecte 

Des d’un bon principi ja es tenia per sabut que si no fos perquè hi hagués 
hagut algun impediment per part del professor delegat d’aquest projecte, es 
realitzaria un projecte relacionat amb el món de l’automobilisme degut al 
gran interès que l’alumne té respecte aquest tema.  

S’ha escollit aquest tema per ampliar coneixements en el camp dels 
automòbils, aprendre a utilitzar eines informàtiques per al disseny, adquirir 
certa experiència en aquest camp, etc. 

En un primer moment, es va fer un llistat amb totes les opcions de 
possibles dissenys en les que hi figuraven: kart de pista, barqueta, 
superkart i car-cross. Finalment, es va optar pel disseny d’un car-cross, 
degut a que, dins del que cap, és un dels tipus de monoplaces amb menys 
dificultats pel que fa alhora del disseny i, també, per la possibilitat de 
treballar amb un car-cross real, prendre mides, desmuntar, etc.  

Per totes aquestes motivacions, es vol realitzar un molt bon treball, i 
s’espera poder transmetre tot el nostre interès i voluntat en un treball que 
resulti entenedor i gratificant tant per nosaltres com per les persones que el 
llegeixin. 
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1.2. Abast 

L’objectiu que es pretén aconseguir en la realització d’aquest projecte és el 
disseny d’un car-cross de competició. S’entén que per al disseny es 
dividiran tres tasques; escollir les peces i sistemes necessaris ja existents 
en el mercat, dissenyar tots els elements que siguin únics per al nostre 
prototip i distribuir tots aquests elements en el nostre monoplaça. Es a dir, 
es realitzarà tot el que faria una empresa de construcció de vehicles abans 
de començar a produir el car-cross. 

En aquesta primera part del projecte, es delimitaran d’una forma clara les 
bases en les que començarem a treballar en la segona part.  Per nosaltres 
és un repte realitzar aquest treball, ja que és un àmbit que ens agrada, i en 
aquest treball ens veurem obligats a prendre decisions alhora d’escollir 
entre diferents opcions tecnològiques, que ens acostaran a l’autèntic treball 
d’un enginyer. Haurem de ser capaços de saber aplicar els coneixements 
teòrics, en un món pràctic on no tot el que és millor en la teoria resulta ser 
la millor opció a escollir. 

En tota la realització del treball es tindrà en compte la normativa oficial per 
tal de que el disseny sigui apte per a ser utilitzat en competicions oficials 
regulades per la Real Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEDA) . 
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CAPÍTOL 2: 

INTRODUCCIÓ ALS 

CAR-CROSS 

2.1. Definició d’un car-cross 

Els car-cross són uns petits monoplaces creats inicialment per a carreres de 
terra però que, gràcies a la seva gran versatilitat, són actualment utilitzats 
per a tot tipus de proves automobilístiques.  

Són vehicles àgils, ràpids i fan experimentar grans acceleracions a causa 
dels seus escassos 300 kg i els 73,5 kW desenvolupats pels potents i 
lleugers motors de moto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Car-cross 
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 Figura 2. Parts principals d’un car-cross 

2.2. Esquema parts principals d’un car-cross 

 

 

 

 

1. Xassís 

2. Suspensions 

3. Direcció 

4. Frens 

5. Transmissió 

6. Carrosseria 

7. Rodes 

8. Sistema de 
refrigeració 

9. Seient 

10. Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Descripció dels elements principals 

• Xassís: Multitubular. Construït amb materials metàl�lics. Les unions 
entre els tubs estan realitzades mitjançant soldadura. El xassís ha de 
ser resistent en cas d'accident i el més lleuger possible. S’utilitza el 
mètode de la triangulació, ja que degudament utilitzada aporta una 
gran rigidesa.  

• Suspensió: Els sistemes de suspensió utilitzats són varis, però 
principalment es construeixen sistemes com el de doble braç 
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superposat. Encara que no tant freqüentment, també s'utilitza la 
suspensió de braç únic. Quant als amortidors també són varis els 
utilitzats. N’hi ha de gas simples, amb ampolla separada, etc.  

• Direcció: El més comú és la utilització 
del sistema de pinyó-cremallera. També 
és possible muntar un sistema de 
direcció directa com l’utilitzat en els 
karts de pista amb un major reforç, tot i 
que no és recomanable ja que ocupa 
molt espai i té un major pes. És 
preferible instal�lar un sistema de volant 
extraïble per a facilitar l'accés i la 
sortida de l'habitacle.  

• Frens: Està estesa la utilització de frens de disc amb pinces de 
comandament hidràulic. Les pinces utilitzades poden ser de dos o 
quatre pistons, provinents normalment de moto. En la part davantera 
es munten dos discs, un a cada roda, mentre que al darrere, es pot 
optar per muntar una única pinça per raons de pes i senzillesa 
gràcies a l'absència de diferencial en l'eix posterior, de tal manera 
que frenant l’eix de transmissió es frenen les dues rodes anteriors. És 
convenient muntar un doble circuit de fre regulable per raons 
seguretat. 

• Transmissió: Primària- per engranatges rectes (mecanisme de 
velocitats del motor). Secundària- per cadena. Per al suport de l'eix 
en el qual va muntada la corona i el disc de fre del darrere es realitza 
un grup autoblocant 100% , és a dir, sense diferència de parell entre 
les seves dues sortides. Del grup a les rodes, el parell es transmet 
per mitjà de dos paliers i juntes homocinètiques; en la majoria de 
car-cross són telescòpics.  

• Carrosseria: La carrosseria dels car-cross està construïda de fibra de 
vidre reforçada. És un material lleuger i amb gran elasticitat i 
capacitat d'absorció dels impactes. La carrosseria té diverses funcions 
com la de protegir al pilot de pedres i de terra que puguin ser 
impulsades per les rodes dels altres participants i dotar al monoplaça 
de l'aerodinàmica necessària.  

• Rodes: Les rodes utilitzades són com les que 
porten els quads.  

• Refrigeració: Generalment és usada la 
refrigeració per aigua amb l'ajuda d'un 
radiador sobredimensionat i un ventilador 
elèctric, indispensable per a forçar el flux 
d'aire, ja que degut a que el radiador esta 
situat a la part anterior del car-cross no rep 
un flux d’aire gaire elevat. 

• Seient: Tipus bàquet. Generalment construït 
Figura 4. Bàquet 

 Figura 3. Pinyó-cremallera 
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de fibra de vidre.  

• Motor: Els motors utilitzats són principalment provinents de motos 
com Honda CBR 600, o Yamaha R-6 etc. Són motors d'arrencada 
elèctrica, amb quatre cilindres, i que desenvolupen potències que 
ronden els 100 cv.  

• Pes: El pes d’aquests monoplaces ronda els 280 kg. 
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CAPÍTOL 3: 

ESPECIFICACIONS 

BÀSIQUES 

Les especificacions bàsiques que acotaran el nostre projecte estan definides 
per Real Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEDA) en l’article que 
defineix el reglament tècnic dels car-cross: 

1. Per l'any 2010 la versió de motor més moderna admesa serà la del 
MODEL 2008. 

2. El concursant haurà d'estar en possessió del manual de taller original 
del fabricant del motor.  

3.1. Motor 

El motor haurà de ser d'estricta sèrie1 i no es permet cap modificació. Es 
seguiran les condicions següents:  

3.1.1. L'alleugerit, llimat, mecanitzat, polit, equilibrat o qualsevol classe 
de tractament físic, químic o mecànic de qualsevol dels elements del motor 
estan prohibits. També resta prohibida l'addició o eliminació de material a 
qualsevol peça del motor. No es poden afegir o eliminar peces al motor.  

                                                 
1que no se l'hi ha modificat res després de sortir de fàbrica. 
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Només s'autoritza el següent:  

3.1.2. Es permet anul�lar o eliminar els dispositius anti-pol�lució del 
motor.  

3.1.3. El motor haurà de comptar amb un sistema d'engegada amb els 
mitjans disponibles a bord del vehicle. Es prohibeix expressament l'ús de 
bateries auxiliars exteriors.  

3.1.4. L'escapament pot ser lliure, sempre que es compleixi el següent:  

• La sortida d’escapament serà per la part del darrere del vehicle i 
estarà situada a un màxim de 80 cm i un mínim de 10 cm respecte al 
terra.  

• S'ha d'evitar que els gasos d'escapament puguin perjudicar al pilot del 
vehicle situat darrere.  

• Cap element de l'escapament sobrepassarà el perímetre de 
l'estructura del xassís, ni de la carrosseria vists des de dalt.  

• És obligatori que l'escapament compleixi el límit de soroll establert en 
l'Art. 8.1.2 del present Reglament. 

3.1.5. Els radiadors d'aigua no podran sobresortir del perímetre del 
xassís ni de la carrosseria, i estaran situats per darrere de l'habitacle del 
pilot, sense que puguin estar en contacte amb ell.  

3.1.6. S'autoritza el muntatge d'un radiador d'oli quan el motor no el 
tingui d'origen, o substituir-lo per un altre en cas de tenir-lo, sempre que 
no es modifiqui el motor amb la seva instal�lació. Només es permet 
adaptar els ràcords o conductes d'entrada i sortida de l'oli. S’haurà de 
respectar tota la normativa sobre radiadors i conduccions del present 
reglament. 

3.1.7. El vehicle haurà d'estar equipat amb una bateria sòlidament fixada 
i protegida. Si se situa prop de l'habitacle ha d'estar recoberta per una 
protecció aïllant i estanca.  

3.1.8. Els sistemes de canvi de marxa (Cut-off 2 i/o similars) automàtics 
estan autoritzats.  

3.1.9. Es permet la instal�lació d'una bomba de gasolina elèctrica que 
substitueixi a l'original del vehicle del que procedeix el motor, sempre que 
respecti tota la normativa que li sigui d'aplicació del present reglament. El 
regulador de pressió de gasolina original pot ser substituït per un altre 
regulable manualment.  

                                                 
2sistema que permet un canvi de marxa instantani mitjançant un tall en l'injecció.
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3.1.10. Es permet la polvorització exterior d'aigua sobre els radiadors, 
sempre que l'únic fi d'aquesta sigui la refrigeració dels mateixos. El 
dispositiu no s’ha de situar fora del perímetre del xassís o carrosseria. No 
es superaran els 2 litres de capacitat i hauran de complir amb l'art. 3.10.1 
del present reglament.  

3.1.11. A més els motors d'injecció tindran en compte: 

1. Que tots els perifèrics del motor (sensors, alternador, motor 
d'arrencada, caixa d'admissió, trompetes, etc.) haurien de ser 
d'estricta sèrie i no es permet cap modificació, tots han de funcionar 
correctament i no es permet la seva anul�lació o desactivació. 

2. Únicament es poden eliminar els cables, sensors i/o actuadors que no 
enviïn informació a la centraleta i que manquin de funció en el car-
cross (fars, intermitents, botzina, pinyes de commutadors, sensor de 
pota de cabra i similars), es pot modificar el cablejat elèctric pel que 
fa a la longitud dels cables, però no en quant a la seva secció i/o 
funcions. Es pot substituir el commutador d'arrencada original per un 
altre, i la clau de contacte per un interruptor.  

3. L'aspecte exterior de la centraleta i tots els seus connectors han de 
seguir sent d'origen, mantenir la seva funció original i ser 
intercanviables amb la centraleta original. L'interior de la centraleta 
és lliure.  

3.1.12. Els motors amb carburador tindran en compte:  

• Que s’ha de mantenir el sistema de carburació d'origen del motor, 
sent lliures únicament els seus reglatges (xiclets, agulles i molles). La 
caixa d’aire d'admissió i les seves preses d'aire són lliures. 

• El sistema d’encesa, centraleta, bugies, cablejat, etc., és lliure.  

• L’alternador pot eliminar-se. 

3.2.  Transmissió  

3.2.1. La caixa del canvi i l’embragatge, seran els d'origen del motor 
sense cap modificació. Només es permet l'accionament de les marxes amb 
una palanca manual amb esquema seqüencial. Es permet canviar el 
sistema d'accionament de l'embragatge: mecànic per un altre hidràulic o 
viceversa.  

3.2.2. La relació final (pinyó-corona) és lliure. Es recomana muntar un 
protector de cadena.  

3.2.3. Es prohibeix l'ús de diferencials.  
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3.3. Xassís i carrosseria 

3.3.1. Tots els vehicles construïts a partir del dia 1/01/2010, han de 
tenir la seva estructura dissenyada per a permetre l'ancoratge dels 
cinturons y arnesos d'acord amb les especificacions necessàries per a l'ús 
del sistema de retenció per al cap (HANS) per part del pilot. A més, tots 
els vehicles construïts a partir del 01/01/03 i tots els vehicles equipats 
amb motor d'injecció han de tenir una homologació de la RFEDA, basada 
en un estudi tècnic de resistència de l'estructura (xassís) que compleixi les 
condicions exposades en l'Annex afegit al final d'aquest Reglament Tècnic. 
Tots els xassís haurien de tenir una placa soldada en un lloc visible del 
mateix, en la qual es reflecteixin les següents dades:  

• Fabricant.  

• Data de fabricació.  

• Número de sèrie.  

• Número o referència d'homologació.  

El concursant haurà d'estar en possessió de la documentació necessària que 
acrediti l'homologació per part de la RFEDA del seu vehicle.  

3.3.2. Les dimensions màximes dels vehicles, inclosa la carrosseria, 
seran les següents:  

• Longitud: 2.600 mm  

• Amplada: 1.600 mm  

• Altura: 1.400 mm  

3.3.3. El xassís del vehicle estarà constituït per una estructura tubular 
que aculli els elements mecànics i proporcioni al pilot la protecció 
necessària en cas de bolcada o accident. Aquest xassís ha de complir les 
especificacions següents:  

• Estarà construït en tub d'acer al carboni no aleat, estirat en fred, 
sense soldadura, amb un contingut en carboni màxim de 0.22 %. El 
diàmetre mínim d'aquest tub serà de 30 mm i el seu espessor mínim 
de 2 mm.  

• Haurà d'existir un arc de seguretat davanter i altre central units per 
la part superior.  

• El diàmetre mínim d'aquests arcs serà de 40 mm i el seu espessor 
mínim de 2 mm.  

• La línia traçada entre la part superior dels arcs central i davanter ha 
de superar, com a mínim, en 5 cm el casc del pilot.  
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• La distància mínima entre l'extrem anterior del xassís i els pedals 
serà de 10 cm.  

• S’han d'instal�lar dos tirants longitudinals fixats a l'arc central i que 
es desplacin cap a enrere el màxim possible.  

• El terra o sòl del vehicle serà rígid des de la part davantera i, com a 
mínim, fins a la vertical que passa per l'arc central, ha de ser 
d'alumini amb un espessor mínim de 4 mm, o de xapa d'acer amb un 
espessor mínim de 2 mm.  

• Cap part del vehicle presentarà arestes vives tallants.  

• No s'autoritza en cap cas reforços, proteccions o altres elements, 
l'única finalitat dels quals no sigui la descrita en els apartats 
anteriors.  

• A criteri dels Comissaris Esportius, i previ informe dels Comissaris 
Tècnics, podrà no autoritzar-se la sortida a un vehicle que presenti 
elements protectors que alhora puguin ser elements agressius.  

3.3.4. La carrosseria ha de ser rígida, de material dur i opac, presentar 
una forma fixe i no tenir caràcter provisional, havent d'estar fermament 
subjecta al xassís mitjançant un mínim de 4 ancoratges: dos en la part 
davantera, i dos en la del darrere situats en llocs de difícil contacte amb la 
terra, protegits de possibles cops amb altres vehicles.  

• No podrà presentar cap angle viu, vores tallants o parts punxegudes. 
Els angles i arestes han d'estar arrodonits amb un ràdi mínim de 15 
mm. 

• La carrosseria, ha de protegir de les projeccions de pedres i altres 
objectes, tant en la part frontal com en els laterals del vehicle. 
L'altura d'aquesta carrosseria serà, com a mínim, de 420 mm 
mesurats des del pla on s'ancora el seient del pilot en el xassís fins a 
la part superior.  

• Vist el vehicle des de dalt, tots els elements mecànics necessaris per 
a la propulsió (motor, transmissió) han d'estar coberts per la 
carrosseria.   

• Els pannells utilitzats no podran tenir un espessor superior a 10 mm.   

• És obligatòria la instal�lació d'un sostre rígid i opac sobre el pilot, 
format per una superfície fixada mitjançant abraçadores. Aquesta 
estructura s'aconsella que sigui formada mitjançant l'addició d'una 
xapa d'acer d’1,5 mm soldada a l’estructura de seguretat per un 
mínim de 20 soldadures d'una longitud mínima de 20 mm cadascuna.  

• Es prohibeix foradar els tubs de l'estructura de seguretat. La 
carrosseria podrà acabar també en la part superior.  
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3.4. Protecció del pilot contra incendis i 

cremades 

3.4.1. S’ha de col�locar una mampara vertical solidària al terra del 
vehicle i als muntants de l'arc central, que s'estendrà a tota l'amplada 
d’aquests. La seva aresta superior estarà, com a mínim, per sobre les 
espatlles del pilot i en cap cas la seva altura serà menor de 50 cm des del 
terra del vehicle.  

3.4.2. És obligatori la instal�lació de deflectors, pannells o mampares que 
protegeixin eficaçment al pilot de cremades produïdes per qualsevol òrgan 
mecànic (radiadors, conduccions, taps d’emplenat, pots d'expansió, etc.) o 
per qualsevol fluid del motor.  

3.4.3. És obligatori el muntatge de llums del darrere, situades a una 
altura mínima de 70 mm respecte al terra.  

3.5. Proteccions laterals 

Estaran formades per una estructura en tub d'acer amb unes dimensions 
mínimes de 30 x 2 mm soldades al xassís; situant-se a banda i banda del 
vehicle, a l'altura de l'eix de les rodes, i ocupant, almenys , el 60% de la 
batalla. Aquestes estructures s'estendran cap a l'exterior, com a màxim, 
fins a la línia imaginària que uneix les superfícies externes de les rodes.  

3.6. Parabrises i obertures laterals 

3.6.1. El parabrises format per vidre laminat o policarbonat d'un 
espessor mínim de 5 mm podrà ser substituït per una xarxa metàl�lica 
unida a l'estructura del vehicle de manera segura i fixa, que recobreixi tota 
la seva obertura. El pas de la malla estarà comprès entre 10 x 10 mm i 25 
x 25 mm, sent el diàmetre mínim del fil amb el qual s'ha teixit la xarxa d’1 
mm. La malla en tot el seu perímetre haurà d'estar soldada a un fil amb 
un diàmetre mínim de 5 mm.  

3.6.2. Les obertures laterals estaran cobertes per una xarxa metàl�lica, 
fixada de forma segura a l'estructura del vehicle, haurien de tenir un 
tancament de sivella o similar. Les xarxes metàl�liques tindran les 
mateixes característiques que les utilitzades per al parabrises. En les 
xarxes plàstiques o de corda el seu pas de malla serà com a màxim de 50 
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x 50 mm i a més hauran de ser suficientment segures segons el criteri del 
Delegat Tècnic del Campionat d'Espanya d’Autocross.  

3.7. Pes  

En cap moment de la prova el pes mínim del vehicle podrà ser inferior a 310 
kg sense pilot, sense combustible, sense aigua en el polvoritzador, i en 
ordre de marxa. L'ús de llastos està prohibit.  

3.8. Suspensions 

3.8.1. Els eixos estaran suspesos, no estant permès el muntatge de 
topalls rígids entre els eixos i qualsevol part del xassís.  

3.8.2. El nombre i tipus dels amortidors i dels ressorts és lliure. Es 
prohibeix connectar hidràulicament els amortidors entre sí.  

3.9. Direcció 

3.9.1. El sistema de direcció és lliure, actuant únicament sobre les rodes 
davanteres. Els sistemes per cadenes, cables o hidràulics estan prohibits.  

3.9.2. És obligatori utilitzar un sistema d'extracció del volant del tipus 
SPA.  

3.10. Dipòsits de combustible, oli i aigua de 

refrigeració 

3.10.1. Tots els dipòsits han d'estar situats darrere del pilot i aïllats del 
compartiment del conductor per mitjà de pannells, de manera que, en el 
cas de fuga o trencament del dipòsit, no pugui passar líquid a aquest 
compartiment. Això s'aplica igualment als dipòsits de combustible, en 
relació amb compartiment del motor i al sistema d'escapament. La boca 
d'omplert de combustible ha de ser estanca i no sobresortir de la 
carrosseria. El dipòsit d’aigua de refrigeració ha de tenir un tap equipat 
amb una vàlvula de sobrepresió. 
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3.10.2. El dipòsit de combustible ha de ser metàl�lic i ha d'estar situat 
darrere del seient. Ha d'estar muntat en una situació suficientment 
protegida i fermament ancorat al vehicle. No pot estar en el compartiment 
del pilot, i ha d'estar separat d'ell per un pannell antifoc. El dipòsit de 
combustible ha d'estar instal�lat, almenys, a 30 cm de la culata i del 
sistema d'escapament, llevat de si està separat d'aquests per un pannell 
estanc i ignífug.  

3.10.3. Els conductes de gasolina han d'estar degudament protegits 
contra el foc.  

3.10.4. La capacitat màxima del dipòsit de combustible és de 10 litres.  

3.11. Rodes i pneumàtics 

3.11.1. El diàmetre màxim de la llanta és de 10’’ i la seva amplada 
màxima és de 8’’.  

3.11.2. S'autoritzen els pneumàtics de tacs específicament fabricats per a 
aquests vehicles.  

3.11.3. Es permet l’instal�lació en les rodes del darrere de tapaboques del 
mateix material que els faldons, fixats a la llanta de forma ferma i segura 
mitjançant cargols.  

3.11.4. És obligatòria la instal�lació de faldons de 5 mm d'espessor i d'una 
altura màxima respecte el terra de 50 mm.  

3.11.5. És obligatòria la instal�lació al darrere de totes les rodes, d'un 
pannell de material plàstic flexible d'una amplada màxima igual a 
l'amplada de la roda completa més 50 mm. 
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3.12. Annex 

Per a l'homologació d'una estructura de seguretat per la RFEDA, s'haurà de 
presentar un dossier, en el qual quedin reflectides les següents 
característiques:  

3.12.1. El constructor del vehicle haurà d'homologar la seva estructura de 
seguretat davant la RFEDA que estarà composta exclusivament per tubs 
d'acer al carboni no aleat, estirat en fred, sense soldadura, amb un 
contingut en carboni màxim de 0.22 %. El diàmetre mínim d'aquest tub 
serà de 30 mm i el seu espessor mínim de 2 mm.  

3.12.2. Haurà d'existir un arc de seguretat davanter i un altre central 
units per la part superior. El diàmetre mínim d'aquests arcs serà de 40 mm 
i el seu espessor mínim de 2 mm.  

3.12.3. En el dossier d'homologació, hi haurà d’haver un estudi de 
resistència de materials signat per un tècnic qualificat col�legiat, en el qual 
es demostri que aquesta estructura resisteix les següents solicitacions:  

• 2 vegades el seu pes lateralment (2P).  

• 6 vegades el seu pes longitudinalment en ambdós sentits (6P).  

• 8 vegades el seu pes verticalment (8P).  

3.12.4. En aquest estudi, haurà de tenir-se en compte que P s'haurà 
d'augmentar en 75 kg essent P el pes mínim del vehicle en condicions de 
carrera.  

3.12.5. En la totalitat de l'estructura no s'ha de produir trencament, ni 
deformació plàstica superior als següents valors en funció de les 
solicitacions de càrrega:  

Cas A) 50 mm, mesurats sota càrrega, al llarg de l'eix d'aplicació de la 
càrrega.  

Cas B) 100 mm, mesurats sota càrrega, al llarg de l'eix d'aplicació de la 
càrrega.  

Cas C) 50 mm, mesurats sota càrrega, al llarg de l'eix d'aplicació de la 
càrrega.  

Aquest dossier haurà de contenir a més, tots els punts recollits en la 
Normativa per a l'homologació d'Estructures de Seguretat davant la RFEDA. 
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CAPÍTOL 4: 

GENERACIÓ DE 

POSSIBLES 

SOLUCIONS 

ALTERNATIVES 

4.1. Xassís 

Per al disseny del xassís s’elaborarà un prototip que s’anirà modificant a 
mesura que s’observin punts dèbils en el seu càlcul, tenint en compte les 
especificacions de R.F.E. d’Automòbils i intentant optimitzar el pes del 
mateix. 
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4.2. Direcció 

Per al sistema de direcció plantejarem dues possibles solucions: 

4.2.1. Sistema de direcció directa (com el que utilitzen els karts). 

 

 

4.2.2. Sistema pinyó-cremallera. 

 

 

 

 
Figura 5. Sistema de direcció directa 

Figura 6. Sistema de direcció pinyó-cremallera 
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4.3. Suspensió 

Per al sistema de suspensió tenim dues possibles solucions: 

4.3.1. Sistema de doble braç sobreposat. 

 

 

 

4.3.2. Sistema de braç únic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sistema de doble braç sobreposat 

Figura 8. Sistema de braç únic 
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4.4. Frens 

El sistema de frenat a utilitzar pot ser: 

4.4.1. Sistema pinça-mordaça hidràulica. 

 

 

 

4.4.2. Sistema pinça-mordaça mecànica  

Funciona de la mateixa manera que l’hidràulic variant únicament 
l’accionament, que es realitza amb un cable d’acer que va connectat al 
pedal de fre. 

4.4.3. Frens de tambor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sistema pinça-mordaça hidràulica 

Figura 10. Sistema fre de tambor 
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4.5. Transmissió 

La transmissió serà a l’eix anterior i es pot utilitzar dos sistemes diferents: 

4.5.1. Plat, pinyó i cadena 

 

 

4.5.2. Politja dentada 

 

Figura 11. Sistema plat, pinyó i cadena 

Figura 12. Sistema politja dentada 
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4.6. Carrosseria 

La carrosseria la obtindrem quan tinguem el car-cross totalment finalitzat 
degut a que aquesta dependrà de la forma del xassís i de la disposició dels 
elements en el mateix. Els materials dels que pot estar fabricada són: 

• Fibra de carboni 

• Fibra de vidre 

• Xapa d’acer 

4.7. Parabrises 

Per al parabrises hi ha la possibilitat d’instal�lar: 

4.7.1.  Un vidre  

Aquest vidre haurà de ser de vidre laminat o policarbonat d’un espessor 
mínim de 5 mm. 

 

 

 

 

Figura 13. Parabrises de vidre 
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4.7.2. Una malla  

Aquesta malla haurà de tenir un pas comprès entre 10 x 10 mm i 25 x 25 
mm, sent el diàmetre mínim del fil amb el qual s'ha teixit la xarxa d’1 mm. 

 

 

Figura 14. Malla protectora 
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CAPÍTOL 5: 

SELECCIÓ DE 

L’ALTERNATIVA 

ADEQUADA. 

 

5.1. Direcció 

 

Utilitzarem el sistema pinyó-cremallera degut a que és un sistema més 
fiable, compacte i lleuger, que el sistema de direcció directa. Instal�larem un 
sistema que permetrà l’extracció del volant de forma ràpida per facilitar 
l’entrada i sortida del vehicle. 
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5.2. Suspensió 

Utilitzarem el sistema de doble braç sobreposat ja que aquest sistema 
garanteix que la roda estarà sempre perpendicular a la pista, dotant així, 
d’una millor estabilitat i adherència al monoplaça. 

5.3. Frens 

Per al sistema de frenada ens decantarem per l’ús de pinça-mordaça 
hidràulica degut a la millor eficiència i possibilitat de creuar els circuits 
hidràulics podent escollir la capacitat de frenada necessària per a cada 
circuit.  S’instal�laran tres pinces hidràuliques que actuaran de la següent 
forma: 

• Una pinça per a cada roda davantera, unides al mateix circuit 
hidràulic. 

• Una pinça que actuï a l’eix anterior, de manera que degut a que no hi 
ha diferencial actua a les dues rodes anteriors. 

• El circuit tindrà un esquema en forma de Y podent regular l’acció de 
cada un d’ells. 

5.4. Transmissió 

La transmissió es durà a terme a través del sistema plat, pinyó i cadena, ja 
que ens permet un ús més eficient de l’espai que disposem i ens permet 
que el medi on ha de treballar pugui ser brut, humit, etc. 

5.5. Carrosseria 

La carrosseria la fabricarem amb fibra de vidre degut a la seva capacitat 
d’absorció dels cops, el seu fàcil emmotllament i gràcies a que és un 
material molt econòmic. 
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5.6. Parabrises 

El parabrises l’elaborarem amb una malla d’acer que compleixi les 
especificacions de la RFEDA, degut a la seva senzillesa i eficiència. A més, 
no seria fàcil ni barat elaborar un parabrises adient per aquest model de 
car-cross. 

5.7. Peces necessàries 

Totes les peces necessàries seran definides exactament en el proper PFC 2, 
ja que un cop es faci el disseny únicament, s’haurà de buscar cada peça si 
es fabrica o no. En cas de que es fabriqui caldrà valorar si surt més rentable 
fabricar-la o comprar-la. Les peces que no es fabriquin es definiran de 
manera que sigui possible la seva fabricació. 
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CAPÍTOL 6: 

AVALUACIÓ 

ECONÒMICA DEL 

PROJECTE 

6.1. Pressupost aproximatiu de materials i 

peces 

Per realitzar l’avaluació econòmica del projecte s’han tingut en compte 
únicament les peces més cares i s’ha buscat un preu orientatiu que ens 
permetrà tenir una idea del que pot costar aquest. Al pressupost elaborat 
seguidament, hi sumarem la quantitat de 1000 €, quantitat que farà 
referència a totes les peces, materials i elements que no hem tingut en 
compte en l’actual pressupost. 

 

Peça Nº Peces o metres Preu unitari (€) Preu (€) 

Motor 600cc (segona mà) 1 500 500 

Llantes anteriors 8"x10" 2 120 240 

Llantes posteriors 6"x10" 2 100 200 

Pneumàtics anteriors 2 100 200 
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3 peça on va subjecta la roda. 
4 elements que transmeten el moviment del grup de transmissió a les rodes.  

Peça Nº Peces o metres Preu unitari (€) Preu (€) 

Pneumàtics posteriors 2 80 160 

Amortidors davanters 2 380 760 

Amortidors posteriors 2 660 1320 

Arnés homologat de 6 punts 1 200 200 

Bàquet de fibra 1 160 160 

Bateria 12v moto 1 50 50 

Pinces fre posteriors 2 120 240 

Pinces fre anteriors 1 140 140 

Disc davanter fre 2 60 120 

Disc anterior fre 1 70 70 

Col�lector escapament 1 300 300 

Dipòsit gasolina 1 170 170 

Direcció cremallera 1 250 250 

Extractor volant 1 150 150 

“Mangueta3” i boixa davanteres 2 110 220 

“Mangueta” i boixa anteriors 2 150 300 

Volant 1 120 120 

Radiador 1 120 120 

Paliers4 2 60 120 

Ventilador 1 70 70 

Plat pinyó i cadena 1 150 150 

Tub 30x2mm (m) 20 5 100 

Tub 40x2mm (m) 5 7 35 

Grup de transmissió 1 300 300 

Imprevistos 

 
1000 

Total (€) 7745 

Taula 1. Pressupost aproximatiu de materials i peces 
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6.2. Pressupost aproximatiu de la mà d’obra 

necessària 

En la següent taula es mostra aproximadament les hores aproximades que 
dedicaria un operari (amb coneixements de mecànica i ferreria) en fabricar i 
instal�lar tots els elements que conformen el car-cross.   

Objecte Hores d'operari Preu (€/h) Preu total (€) 

Fabricació xassís 16 20 320 

Fabricació carrosseria 8 20 160 

Fabricació sistemes de 
suspensió 8 20 160 

Fabricació d'altres elements 12 20 240 

Instal�lació motor 4 20 80 

Instal�lació refrigeració 3 20 60 

Instal�lació transmissió 3 20 60 

Instal�lació comandaments  8 20 160 

Instal�lació bàquet 2 20 40 

Instal�lació suspensions 2 20 40 

Instal�lació boixes 4 20 80 

Instal�lació direcció 6 20 120 

Instal�lació frens 6 20 120 

Instal�lació d'altres elements 10 20 200 

Preu total mà d'obra (€) 1840 

 

6.3. Pressupost general 

Per a la fabricació d’un car-cross són necessàries aproximadament 92 hores 
de mà d’obra, i un total aproximat de 9585 €, clar està, que també són 
necessàries les eines de mecànic i les de ferrer. 

Aquest import és el que aproximadament l’hi costaria a un particular que 
volgués construir un car-cross de les característiques que hem enumerat. 
Cal tenir en compte que si es vol comercialitzar aquest model de car-cross 
s’hi hauria de sumar al cost total els impostos (el 16 %), el cost de projecte 
i opcionalment els beneficis. 

Taula 2. Pressupost aproximatiu de mà d’obra 
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CAPÍTOL 7: 

PLANIFICACIÓ PFC 2 
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Taula 3. Diagrama de Gantt 
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ANNEX 

1. NORMATIVA DE LA 

REAL FEDERACIÓ 

ESPANYOLA 

D’AUTOMOBILISME 

(RFEDA) 

Les especificacions bàsiques que acotaran el nostre projecte estan definides 
per Real Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEDA) en l’article que 
defineix el reglament tècnic dels car-cross: 

1. Per l'any 2010 la versió de motor més moderna admesa serà la del 
MODEL 2008. 
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2. El concursant haurà d'estar en possessió del manual de taller original 
del fabricant del motor.  

1.1. Motor 

El motor haurà de ser d'estricta sèrie1 i no es permet cap modificació. Es 
seguiran les condicions següents:  

1.1.1. L'alleugerit, llimat, mecanitzat, polit, equilibrat o qualsevol classe 
de tractament físic, químic o mecànic de qualsevol dels elements del motor 
estan prohibits. També resta prohibida l'addició o eliminació de material a 
qualsevol peça del motor. No es poden afegir o eliminar peces al motor.  

Només s'autoritza el següent:  

1.1.2. Es permet anul�lar o eliminar els dispositius anti-pol�lució del 
motor.  

1.1.3. El motor haurà de comptar amb un sistema d'engegada amb els 
mitjans disponibles a bord del vehicle. Es prohibeix expressament l'ús de 
bateries auxiliars exteriors.  

1.1.4. L'escapament pot ser lliure, sempre que es compleixi el següent:  

• La sortida d’escapament serà per la part del darrere del vehicle 
i estarà situada a un màxim de 80 cm i un mínim de 10 cm respecte al 
terra.  

• S'ha d'evitar que els gasos d'escapament puguin perjudicar al pilot 
del vehicle situat darrere.  

• Cap element de l'escapament sobrepassarà el perímetre de 
l'estructura del xassís, ni de la carrosseria vists des de dalt.  

• És obligatori que l'escapament compleixi el límit de soroll establert 
en l'Art. 8.1.2 del present Reglament. 

1.1.5. Els radiadors d'aigua no podran sobresortir del perímetre del 
xassís ni de la carrosseria, i estaran situats per darrere de l'habitacle del 
pilot, sense que puguin estar en contacte amb ell.  

1.1.6. S'autoritza el muntatge d'un radiador d'oli quan el motor no el 
tingui d'origen, o substituir-lo per un altre en cas de tenir-lo, sempre que 
no es modifiqui el motor amb la seva instal�lació. Només es permet 
adaptar els ràcords o conductes d'entrada i sortida de l'oli. S’haurà de 
respectar tota la normativa sobre radiadors i conduccions del present 
reglament. 

                                                 
5 que no se l'hi ha modificat res després de sortir de fàbrica.
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1.1.7. El vehicle haurà d'estar equipat amb una bateria sòlidament fixada 
i protegida. Si se situa prop de l'habitacle ha d'estar recoberta per una 
protecció aïllant i estanca.  

1.1.8. Els sistemes de canvi de marxa (Cut-off 2 i/o similars) automàtics 
estan autoritzats.  

1.1.9. Es permet la instal�lació d'una bomba de gasolina elèctrica que 
substitueixi a l'original del vehicle del que procedeix el motor, sempre que 
respecti tota la normativa que li sigui d'aplicació del present reglament. El 
regulador de pressió de gasolina original pot ser substituït per un altre 
regulable manualment.  

1.1.10. Es permet la polvorització exterior d'aigua sobre els radiadors, 
sempre que l'únic fi d'aquesta sigui la refrigeració dels mateixos. El 
dispositiu no s’ha de situar fora del perímetre del xassís o carrosseria. No 
es superaran els 2 litres de capacitat i hauran de complir amb l'art. 3.10.1 
del present reglament.  

1.1.11. A més els motors d'injecció tindran en compte: 

1. Que tots els perifèrics del motor (sensors, alternador, motor 
d'arrencada, caixa d'admissió, trompetes, etc.) haurien de ser 
d'estricta sèrie i no es permet cap modificació, tots han de funcionar 
correctament i no es permet la seva anul�lació o desactivació. 

2. Únicament es poden eliminar els cables, sensors i/o actuadors que no 
enviïn informació a la centraleta i que manquin de funció en el car-
cross (fars, intermitents, botzina, pinyes de commutadors, sensor de 
pota de cabra i similars), es pot modificar el cablejat elèctric pel que 
fa a la longitud dels cables, però no en quant a la seva secció i/o 
funcions. Es pot substituir el commutador d'arrencada original per un 
altre, i la clau de contacte per un interruptor.  

3. L'aspecte exterior de la centraleta i tots els seus connectors han de 
seguir sent d'origen, mantenir la seva funció original i ser 
intercanviables amb la centraleta original. L'interior de la centraleta 
és lliure.  

1.1.12. Els motors amb carburador tindran en compte:  

• Que s’ha de mantenir el sistema de carburació d'origen del motor, 
sent lliures únicament els seus reglatges (xiclets, agulles i molles). La 
caixa d’aire d'admissió i les seves preses d'aire són lliures. 

• El sistema d’encesa, centraleta, bugies, cablejat, etc., és lliure.  

                                                 
6 sistema que permet un canvi de marxa instantani mitjançant un tall en la injecció.
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• L’alternador pot eliminar-se. 

1.2.  Transmissió  

1.2.1. La caixa del canvi i l’embragatge, seran els d'origen del motor 
sense cap modificació. Només es permet l'accionament de les marxes amb 
una palanca manual amb esquema seqüencial. Es permet canviar el 
sistema d'accionament de l'embragatge: mecànic per un altre hidràulic o 
viceversa.  

1.2.2. La relació final (pinyó-corona) és lliure. Es recomana muntar un 
protector de cadena.  

1.2.3. Es prohibeix l'ús de diferencials.  

1.3. Xassís i carrosseria 

1.3.1. Tots els vehicles construïts a partir del dia 1/01/2010, han de 
tenir la seva estructura dissenyada per a permetre l'ancoratge dels 
cinturons y arnesos d'acord amb les especificacions necessàries per a l'ús 
del sistema de retenció per al cap (HANS) per part del pilot. A més, tots 
els vehicles construïts a partir del 01/01/03 i tots els vehicles equipats 
amb motor d'injecció han de tenir una homologació de la RFEDA, basada 
en un estudi tècnic de resistència de l'estructura (xassís) que compleixi les 
condicions exposades en l'Annex afegit al final d'aquest Reglament Tècnic. 
Tots els xassís haurien de tenir una placa soldada en un lloc visible del 
mateix, en la qual es reflecteixin les següents dades:  

• Fabricant.  

• Data de fabricació.  

• Numero de sèrie.  

• Número o referència d'homologació.  

El concursant haurà d'estar en possessió de la documentació necessària que 
acrediti l'homologació per part de la RFEDA del seu vehicle.  

1.3.2. Les dimensions màximes dels vehicles, inclosa la carrosseria, 
seran les següents:  

• Longitud: 2.600 mm  

• Amplada: 1.600 mm  

• Altura: 1.400 mm  
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1.3.3. El xassís del vehicle estarà constituït per una estructura tubular 
que aculli els elements mecànics i proporcioni al pilot la protecció 
necessària en cas de bolcada o accident. Aquest xassís ha de complir les 
especificacions següents:  

• Estarà construït en tub d'acer al carboni no aleat, estirat en fred, 
sense soldadura, amb un contingut en carboni màxim de 0.22 %. El 
diàmetre mínim d'aquest tub serà de 30 mm i el seu espessor mínim 
de 2 mm.  

• Haurà d'existir un arc de seguretat davanter i altre central units per 
la part superior.  

• El diàmetre mínim d'aquests arcs serà de 40 mm i el seu espessor 
mínim de 2 mm.  

• La línia traçada entre la part superior dels arcs central i davanter ha 
de superar, com a mínim, en 5 cm el casc del pilot.  

• La distància mínima entre l'extrem anterior del xassís i els pedals 
serà de 10 cm.  

• S’han d'instal�lar dos tirants longitudinals fixats a l'arc central i que 
es desplacin cap a enrere el màxim possible.  

• El terra o sòl del vehicle serà rígid des de la part davantera i, com a 
mínim, fins a la vertical que passa per l'arc central, ha de ser 
d'alumini amb un espessor mínim de 4 mm, o de xapa d'acer amb un 
espessor mínim de 2 mm.  

• Cap part del vehicle presentarà arestes vives tallants.  

• No s'autoritza en cap cas reforços, proteccions o altres elements, 
l'única finalitat dels quals no sigui la descrita en els apartats 
anteriors.  

• A criteri dels Comissaris Esportius, i previ informe dels Comissaris 
Tècnics, podrà no autoritzar-se la sortida a un vehicle que presenti 
elements protectors que alhora puguin ser elements agressius.  

1.3.4. La carrosseria ha de ser rígida, de material dur i opac, presentar 
una forma fixe i no tenir caràcter provisional, havent d'estar fermament 
subjecta al xassís mitjançant un mínim de 4 ancoratges: dos en la part 
davantera, i dos en la del darrere situats en llocs de difícil contacte amb la 
terra, protegits de possibles cops amb altres vehicles.  

• No podrà presentar cap angle viu, vores tallants o parts punxegudes. 
Els angles i arestes han d'estar arrodonits amb un ràdi mínim de 15 
mm. 

• La carrosseria, ha de protegir de les projeccions de pedres i altres 
objectes, tant en la part frontal com en els laterals del vehicle. 
L'altura d'aquesta carrosseria serà, com a mínim, de 420 mm 
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mesurats des del pla on s'ancora el seient del pilot en el xassís fins a 
la part superior.  

• Vist el vehicle des de dalt, tots els elements mecànics necessaris per 
a la propulsió (motor, transmissió) han d'estar coberts per la 
carrosseria.   

• Els pannells utilitzats no podran tenir un espessor superior a 10 mm.   

• És obligatòria la instal�lació d'un sostre rígid i opac sobre el pilot, 
format per una superfície fixada mitjançant abraçadores. Aquesta 
estructura s'aconsella que sigui formada mitjançant l'addició d'una 
xapa d'acer d’1,5 mm soldada a l’estructura de seguretat per un 
mínim de 20 soldadures d'una longitud mínima de 20 mm cadascuna.  

• Es prohibeix foradar els tubs de l'estructura de seguretat. La 
carrosseria podrà acabar també en la part superior.  

 

1.4. Protecció del pilot contra incendis i 

cremades 

1.4.1. S’ha de col�locar una mampara vertical solidària al terra del 
vehicle i als muntants de l'arc central, que s'estendrà a tota l'amplada 
d’aquests. La seva aresta superior estarà, com a mínim, per sobre les 
espatlles del pilot i en cap cas la seva altura serà menor de 50 cm des del 
terra del vehicle.  

1.4.2. És obligatori la instal�lació de deflectors, pannells o mampares que 
protegeixin eficaçment al pilot de cremades produïdes per qualsevol òrgan 
mecànic (radiadors, conduccions, taps d’emplenat, pots d'expansió, etc.) o 
per qualsevol fluid del motor.  

1.4.3. És obligatori el muntatge de llums del darrere, situades a una 
altura mínima de 70 mm respecte al terra.  

1.5. Proteccions laterals 

Estaran formades per una estructura en tub d'acer amb unes dimensions 
mínimes de 30 x 2 mm soldades al xassís; situant-se a banda i banda del 
vehicle, a l'altura de l'eix de les rodes, i ocupant, almenys , el 60% de la 
batalla. Aquestes estructures s'estendran cap a l'exterior, com a màxim, 
fins a la línia imaginària que uneix les superfícies externes de les rodes.  
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1.6. Parabrises i obertures laterals 

1.6.1. El parabrises format per vidre laminat o policarbonat d'un 
espessor mínim de 5 mm podrà ser substituït per una xarxa metàl�lica 
unida a l'estructura del vehicle de manera segura i fixa, que recobreixi tota 
la seva obertura. El pas de la malla estarà comprès entre 10 x 10 mm i 25 
x 25 mm, sent el diàmetre mínim del fil amb el qual s'ha teixit la xarxa d’1 
mm. La malla en tot el seu perímetre haurà d'estar soldada a un fil amb 
un diàmetre mínim de 5 mm.  

1.6.2. Les obertures laterals estaran cobertes per una xarxa metàl�lica, 
fixada de forma segura a l'estructura del vehicle, haurien de tenir un 
tancament de sivella o similar. Les xarxes metàl�liques tindran les 
mateixes característiques que les utilitzades per al parabrises. En les 
xarxes plàstiques o de corda el seu pas de malla serà com a màxim de 50 
x 50 mm i a més hauran de ser suficientment segures segons el criteri del 
Delegat Tècnic del Campionat d'Espanya d’Autocross.  

1.7. Pes  

En cap moment de la prova el pes mínim del vehicle podrà ser inferior a 310 
kg sense pilot, sense combustible, sense aigua en el polvoritzador, i en 
ordre de marxa. L'ús de llastos està prohibit.  

1.8. Suspensions 

1.8.1. Els eixos estaran suspesos, no estant permès el muntatge de 
topalls rígids entre els eixos i qualsevol part del xassís.  

1.8.2. El nombre i tipus dels amortidors i dels ressorts és lliure. Es 
prohibeix connectar hidràulicament els amortidors entre sí.  

1.9. Direcció 

1.9.1. El sistema de direcció és lliure, actuant únicament sobre les rodes 
davanteres. Els sistemes per cadenes, cables o hidràulics estan prohibits.  

1.9.2. És obligatori utilitzar un sistema d'extracció del volant del tipus 
SPA.  
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1.10. Dipòsits de combustible, oli i aigua de 

refrigeració 

1.10.1. Tots els dipòsits han d'estar situats darrere del pilot i aïllats del 
compartiment del conductor per mitjà de pannells, de manera que, en el 
cas de fuga o trencament del dipòsit, no pugui passar líquid a aquest 
compartiment. Això s'aplica igualment als dipòsits de combustible, en 
relació amb compartiment del motor i al sistema d'escapament. La boca 
d'omplert de combustible ha de ser estanca i no sobresortir de la 
carrosseria. El dipòsit d’aigua de refrigeració ha de tenir un tap equipat 
amb una vàlvula de sobrepresió. 

1.10.2. El dipòsit de combustible ha de ser metàl�lic i ha d'estar situat 
darrere del seient. Ha d'estar muntat en una situació suficientment 
protegida i fermament ancorat al vehicle. No pot estar en el compartiment 
del pilot, i ha d'estar separat d'ell per un pannell antifoc. El dipòsit de 
combustible ha d'estar instal�lat, almenys, a 30 cm de la culata i del 
sistema d'escapament, llevat de si està separat d'aquests per un pannell 
estanc i ignífug.  

1.10.3. Els conductes de gasolina han d'estar degudament protegits 
contra el foc.  

1.10.4. La capacitat màxima del dipòsit de combustible és de 10 litres.  

1.11. Rodes i pneumàtics 

1.11.1. El diàmetre màxim de la llanta és de 10’’ i la seva amplada 
màxima és de 8’’.  

1.11.2. S'autoritzen els pneumàtics de tacs específicament fabricats per a 
aquests vehicles.  

1.11.3. Es permet l’instal�lació en les rodes del darrere de tapaboques del 
mateix material que els faldons, fixats a la llanta de forma ferma i segura 
mitjançant cargols.  

1.11.4. És obligatòria la instal�lació de faldons de 5 mm d'espessor i d'una 
altura màxima respecte el terra de 50 mm.  
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1.11.5. És obligatòria la instal�lació al darrere de totes les rodes, d'un 
pannell de material plàstic flexible d'una amplada màxima igual a 
l'amplada de la roda completa més 50 mm. 
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1.12. Annex 

Per a l'homologació d'una estructura de seguretat per la RFEDA, s'haurà de 
presentar un dossier, en el qual quedin reflectides les següents 
característiques:  

1.12.1. El constructor del vehicle haurà d'homologar la seva estructura de 
seguretat davant la RFEDA que estarà composta exclusivament per tubs 
d'acer al carboni no aleat, estirat en fred, sense soldadura, amb un 
contingut en carboni màxim de 0.22 %. El diàmetre mínim d'aquest tub 
serà de 30 mm i el seu espessor mínim de 2 mm.  

1.12.2. Haurà d'existir un arc de seguretat davanter i un altre central 
units per la part superior. El diàmetre mínim d'aquests arcs serà de 40 mm 
i el seu espessor mínim de 2 mm.  

1.12.3. En el dossier d'homologació, hi haurà d’haver un estudi de 
resistència de materials signat per un tècnic qualificat col�legiat, en el qual 
es demostri que aquesta estructura resisteix les següents solicitacions:  

• 2 vegades el seu pes lateralment (2P).  

• 6 vegades el seu pes longitudinalment en ambdós sentits (6P).  

• 8 vegades el seu pes verticalment (8P).  

1.12.4. En aquest estudi, haurà de tenir-se en compte que P s'haurà 
d'augmentar en 75 kg essent P el pes mínim del vehicle en condicions de 
carrera.  

1.12.5. En la totalitat de l'estructura no s'ha de produir trencament, ni 
deformació plàstica superior als següents valors en funció de les 
solicitacions de càrrega:  

Cas A) 50 mm, mesurats sota càrrega, al llarg de l'eix d'aplicació de la 
càrrega.  

Cas B) 100 mm, mesurats sota càrrega, al llarg de l'eix d'aplicació de la 
càrrega.  

Cas C) 50 mm, mesurats sota càrrega, al llarg de l'eix d'aplicació de la 
càrrega.  

Aquest dossier haurà de contenir a més, tots els punts recollits en la 
Normativa per a l'homologació d'Estructures de Seguretat davant la RFEDA. 




