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Resum 

El primer volum d’annexos conté els Annexos A, B, C i D sel projecte “Disseny i estudi de 

les sol·licitacions d’un seient de tren mitjançant CATIA V5”. A continuació, es resumeix  el 

seu contingut. 

L’Annex A conté una descripció detallada del disseny del seient mitjançant el software CAD, 

Catia V5. En aquest annex, es descriuen tots els passos que s’han dut a terme per tal 

d’obtenir el disseny final, des del model bàsic fins als models posteriors obtinguts a partir de 

la incorporació de diferents reforços al model bàsic inicial. Finalment, s’expliquen els passos 

seguits en l’obtenció dels motlles finals de les peces estructurals d’aquest seient. 

A l’Annex B, es presenten els catàlegs de materials utilitzats en les diferents peces del 

seient (plàstic ABS per a les peces estructurals del seient i acer per a les peces que 

componen el suport). Aquests materials són els que es prenen de referència, tant en la 

realització dels càlculs inicials com en les simulacions posteriors i, entre tots ells, hi figuren 

els materials finalment escollits per a la fabricació del seient. En aquest annex, també es 

mostren les taules de preus de diferents configuracions de cargols i femelles, que s’utilitzen 

a l’hora d’avaluar la viabilitat del projecte. 

A l’Annex C es descriuen de forma més detallada cadascun dels assajos del plec de 

condicions del seient. Aquests assajos s’ha determinat a partir de diverses normatives 

europees (reglaments [7], directives [8] i publicacions realitzades per la Unió Internacional 

de Ferrocarrils [9]) i americanes (Federal Motor Vehicle Safety Standards [10] i Canada 

Motor Vehicle Safety Standards [11]). 

L’Annex D mostra tots els càlculs teòrics inicials realitzats per tal de dimensionar el seient i, 

posteriorment, validar aquests resultats mitjançant les diferents simulacions estàtiques amb 

el software Catia V5. Per a la realització d’aquest dimensionament, s’han considerat 

seccions i gruixos constants tant a l’estructura del seient com al seu suport. A partir dels 

assajos detallats al plec de condicions de l’Annex C, s’han realitzat els diagrames 

d’esforços a partir dels quals s’ha determinat el gruix del seient i el suport i la mètrica i 

classe de les unions cargolades emprades per fixar les diferents peces que componen 

aquest conjunt. 
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A. Disseny pas a pas 

El seient que es pretén dissenyar en aquest projecte està basat en el model Metropolis de 

l’empresa dedicada a la fabricació de seients per a vehicles industrials, Fainsa [2] (Figura 

A.1). Per tal de dissenyar aquests seient amb el software Catia V5 i, posteriorment, fer les 

diferents simulacions estàtiques, es recórrer a l’enginyeria inversa. 

 

 

La part estructural del seient consta de 3 peces (Figura A.2) fabricades amb material plàstic 

ABS, que és un material termoplàstic dur, resistent a la calor i als impactes (Annex B). Al 

tractar-se d’un material termoplàstic i degut a la geometria complexa d’aquestes peces, la 

tècnica de fabricació que s’utilitza és la injecció en motlle i, per tant, també és necessari 

dissenyar les matrius dels motlles d’aquestes 3 peces. A la Figura A.2 es mostren, per 

separat la base, el frontal i el reposa esquenes del seient original. 

   

 

Figura A.1. Model de seient Metropolis de l’empresa Fainsa. 

Figura A.2. Peces del seient original desmuntat. 
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En aquest apartat s’expliquen detalladament totes les operacions realitzades sobre el seient 

per tal d’obtenir el disseny final que es vol simular i fabricar. Per això, s’utilitzen els mòduls 

del software Catia V5 que es mostren a continuació (cadascun d’ells té una aplicació 

diferent): 

 “Sketch Tracer”: emprat a l’hora de realitzar el procés d’enginyeria inversa del 

seient Metropolis de l’empresa dedicada a la fabricació de seients, Fainsa [2]. 

 “Sketcher”: utilitzat per realitzar els croquis a partir dels quals s’obtenen les 

diferents geometries. 

 “Generative Shape Design”: permet obtenir superfícies i, per tant, s’utilitza per 

dissenyar la fibra neutra de les parts estructurals del seient. 

 “Part Design”: permet obtenir peces sòlides i, per tant, s’utilitza per dissenyar les 

peces sòlides finals de les parts estructurals del seient a partir de la fibra neutra. 

 “Generative Sheetmetal Design”: consisteix en un mòdul pensat especialment per 

la obtenció de geometries a partir de xapa d’acer. S’utilitza per dissenyar els suports 

del seient. 

 “Assembly Design”: mòdul utilitzat en l’assemblatge de les diferents peces que 

componen el conjunt del seient. 

 “Knowledge Advisor”: mòdul utilitzat per organitzar els diferents paràmetres de 

disseny del seient. 

La utilització d’aquests mòduls fa possible l’obtenció de la geometria final del seient, 

obtinguda a partir d’un disseny parametritzat que permet realitzar un estudi eficient de la 

seva geometria i ergonomia al modificar les variables de disseny principals. A part 

d’aquests mòduls de disseny, també s’han utilitzat d’altres, que han fet possible realitzar 

l’estudi ergonòmic i estructural del seient i els plànols corresponents. Aquests mòduls són 

els que es llisten a continuació: 

 “Human Builder”: emprat en la definició de les dimensions dels dummies utilitzats 

a l’estudi ergonòmic. 
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 “Human Posture Analysis”: mòdul utilitzat per posicionar els dummies segons la 

geometria i dimensions del seient. 

 “Generative Structural Analysis”: mòdul emprat en la realització de les 

simulacions estàtiques, tant pel que fa al pre-procés (definició de les condicions de 

contorn) com el post-procés (anàlisis dels resultats de la simulació) de l’Annex E. 

 “Drafting”: permet realitzar els plànols de les peces dissenyades amb qualsevol 

dels mòduls citats anteriorment (l’Annex F conté els plànols del disseny final del 

seient). 

A continuació, es presenten els dissenys de 3 models diferents del seient. El primer model, 

consisteix en un disseny bàsic sense cap tipus de reforç. Tot seguit, es presenten dues 

possibles millores: a la primera s’afegeix un nervi a la part posterior del seient, mentre que 

a la segona s’afegeixen unes costelles interiors a part de la modificació anteriorment 

descrita. Aquestes dues propostes tenen l’objectiu d’augmentar la rigidesa global del seient 

i, per tant, poder obtenir els resultats requerits per les normatives utilitzant menys material, 

cosa que suposa un menor cost de fabricació. Finalment, una vegada escollida la millor 

opció, es dissenyen les matrius dels motlles de cadascuna de les peces que componen 

l’estructura del seient. 

A.1. Model bàsic 

El model bàsic del seient consisteix en una geometria relativament senzilla, sense cap tipus 

de reforç, a partir de la qual es vol obtenir un model de partida per a la realització dels 

càlculs teòrics inicials i les primeres simulacions. Aquest model permet obtenir uns valors 

de referència, tant pel que fa al gruix de les peces del seient com els esforços als que 

aquest està sotmès i els desplaçaments que pateix enfront a l’aplicació de les càrregues 

corresponents. Aquests valors serveixen per saber quines modificacions poden millorar els 

resultats obtinguts i com de lluny està el disseny de complir els requeriments estructurals 

especificats a l’Annex C. 

Les modificacions que es realitzin sobre aquest model bàsic són purament estructurals, és 

a dir, consisteixen en la incorporació de nervis o costelles internes. És per aquesta raó que, 

donat que la geometria i dimensions bàsiques del seient es mantenen durant tot el procés 
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d’optimització del disseny, el model bàsic d’aquest apartat també s’utilitza per a la 

realització de l’estudi ergonòmic. 

A.1.1. Geometria de referència 

La geometria de referència consisteix en una superfície inicial a partir de la qual es 

dissenyen totes les peces que componen el seient de tren. El disseny final del seient depèn 

de la superfície de referència obtinguda en aquest apartat i és per això que és important 

començar amb un disseny parametritzat des d’aquest punt del projecte. 

Parametritzar el disseny del seient consisteix en definir unes variables bàsiques de disseny 

amb les quals es relaciones les diferents dimensions i operacions que s’utilitzen durant tot 

el procés de disseny i optimització. Aquestes variables s’organitzen mitjançant el mòdul de 

Catia V5 “Knowledge Advisor”, que permet veure com es veu alterada la geometria de tot el 

conjunt del seient modificant únicament el valor d’aquestes variables. Això és útil a l’hora de 

realitzar l’estudi ergonòmic del seient sense la necessitat de modificar a mà cadascuna de 

les peces del seient enfront a qualsevol modificació d’aquests valors. 

Per tal d’obtenir una geometria i dimensions orientatives del model Metropolis de Fainsa [2] 

es duu a terme un procés d’enginyeria inversa, mitjançant la utilització del mòdul “Sketch 

Tracer”, que permet realitzar el croquis i el disseny del seient a partir d’una imatge de fons 

del seient real (Figura A.3). 

 

 

Aquest mòdul de Catia V5 dóna la possibilitat de definir l’escala del croquis fixant la longitud 

d’una línia qualsevol. Per això, es prenen fotografies amb un metre que serveixi de 

referència per a la definició d’aquesta escala (Figura A.3). 

Figura A.3. Finestra del mòdul “Sketch Tracer” de Catia V5. 
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La Figura A.4 mostra els croquis de l’alçat i el perfil del seient obtinguts a partir del mòdul 

“Sketch Tracer” amb el mòdul “Sketcher” (aquest últim és el mòdul més emprat durant el 

disseny del seient, amb el qual es realitzen tots els croquis de referència). 

           

 

En aquest punt comença la parametrització del seient, amb la definició de les variables 

longitudinals de la Taula A.1 i la variable angular de la Taula A.2. 

Paràmetres 

 Rang 

Restriccions Valor inicial 

[mm] 

Mínim valor 

[mm] 

Màxim valor 

[mm] 

A 620 450 650 --- 

B 365 280 420 ≥ E + F 

C 350 250 400 --- 

E 165 80 200 --- 

F 140 80 200 --- 

G 475 400 550 --- 

H 400 200 550 ≤ G 

I 50 0 50 --- 

 

 

 

 

Figura A.4. Esquelet inicial de l’alçat i el perfil del seient. 

Taula A.1. Valors i restriccions de les variables longitudinals de l’esquelet. 
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Paràmetres 

 Rang 

Restriccions Valor 

inicial [º] 

Mínim 

valor [º] 

Màxim 

valor [º] 

D 15 5 25 --- 

 

Per a tots aquests paràmetres, també es fixen un valor mínim i màxim i s’estableixen les 

restriccions geomètriques que cal tenir presents a l’hora de donar valors a aquestes 

variables. 

Una vegada definit l’esquelet del seient i les variables bàsiques, es procedeix al disseny de 

la superfície de referència amb el mòdul “Generative Shape Design”, emprat en el disseny 

de superfícies. El primer pas consisteix en definir dues superfícies: una es correspon amb 

la part inferior del seient, mentre que l’altra s’utilitza per dissenyar la part superior, és a dir, 

la part on es recolza l’esquena (Figura A.5). 

  

 

Per a la obtenció de la superfície inferior, s’han realitzat els croquis de dos arcs de 

circumferència de radis R1 i R2. Els extrems d’aquests arcs s’han unit mitjançant “Splines”, 

que són les corbes de mínima tensió entre dos punts. Finalment, s’ha utilitzat la operació 

“Fill” per obtenir la superfície delimitada per aquestes corbes. La superfície superior s’ha 

obtingut de forma semblant, però la unió entre els extrems dels arcs de radis R3 i R4 s’ha 

fet amb dues línies rectes. Els valors dels radis dels arcs R1, R2, R3 i R4 també es 

parametritzen (Taula A.3). 

 

Taula A.2. Valors i restriccions de les variables angulars de l’esquelet. 

Figura A.5. Superfícies base de la geometria de referència. 
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Paràmetres 

 Rang 

Restriccions Valor inicial 

[mm] 

Mínim valor 

[mm] 

Màxim valor 

[mm] 

R1 1600 1000 2500 > G/2 

R2 320 200 600 > G/2 

R3 300 200 500 > G/2 

R4 800 300 1000 > G/2 

 

La forma geomètrica d’aquestes superfícies bàsiques es modela amb el mòdul “Sketcher” 

sobre uns plans perpendiculars als arcs de circumferència realitzats al pas anterior. 

Posteriorment, aquests croquis són projectats sobre les superfícies corresponents (Figura 

A.6) per realitzar les operacions “Split” i “Trim” amb les quals s’elimina el sobrant dels 

extrems (Figura A.7). 

      

 

 

Taula A.3. Valors i restriccions dels radis de les superfícies base. 

Figura A.6. Modelització de les superfícies bàsiques. 
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Finalment, es realitza una operació de “Variable Fillet” sobre l’aresta on s’uneixen les 

superfícies inferior i superior del seient obtingudes al pas anterior (Figura A.8). Aquesta 

operació condiciona la comoditat de l’usuari al seient i és important a l’hora de subjectar-lo 

de la millor manera possible, dins de les limitacions geomètriques del model. En aquesta 

operació es defineixen 3 nous paràmetres de disseny, RA, RB i RC (Taula A.4). 

  

 

Paràmetres 

 Rang 

Restriccions Valor inicial 

[mm] 

Mínim valor 

[mm] 

Màxim valor 

[mm] 

RA 150 50 350 --- 

RB 135 20 300 --- 

RC 115 20 240 --- 

 

Figura A.7. Operacions “Split” i “Trim” de les superfícies base. 

Figura A.8. Operació “Variable Fillet” de l’aresta posterior. 

Taula A.4. Valors i restriccions de les variables del “Fillet” posterior. 
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Una vegada obtinguda la geometria de referència a partir de la qual es construeixen totes 

les peces de les que està compost el seient, és important definit un nou paràmetre de 

disseny abans de procedir al disseny pròpiament dit de les 3 peces principals del seient: la 

base, el recolza esquenes i el frontal. Aquest nou paràmetre és l’angle de desemmotllament 

(Figura A.9), que cal tenir present de forma activa durant tot el disseny del seient, per tal 

d’assegurar que sigui possible desemmotllar aquestes peces. A la Taula A.5 es mostra el 

valor inicial i el rang de valors d’aquest paràmetre considerats en aquest projecte. 

 

 

Paràmetres 

 Rang 

Restriccions Valor 

inicial [º] 

Mínim 

valor [º] 

Màxim 

valor [º] 

Angle_Motlle 25 5 35 --- 

 

A.1.2. Base 

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

les diferents parts i la que es troba sotmesa a esforços majors. A partir d’aquest punt, es 

treballa amb el mòdul “Assembly Design”, emprat per a la realització d’assemblatges d’un 

conjunt de peces. Per tal de disposar de la geometria de referència dissenyada a l’apartat 

anterior, cal afegir aquesta part a l’assemblatge. 

En aquesta etapa del disseny es treballa contínuament amb els “Links” i publicacions, 

gràcies als quals és possible relacionar la geometria d’una de les peces de l’assemblatge 

amb operacions, superfícies, arestes o vèrtexs d’altres peces. 

Figura A.9. Angle de desemmotllament de les peces. 

Taula A.5. Valors i restriccions de l’angle de desemmotllament. 
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A.1.2.1. Modelització de la fibra neutra 

La metodologia emprada en el disseny de les 3 peces que composen l’estructura principal 

del seient (base, recolza esquenes i frontal) es basa en la obtenció inicial de la fibra neutra 

del seient. La fibra neutra consisteix en la superfície d’una peça molt prima o una xapa que 

separa la zona comprimida de la traccionada. Una vegada obtinguda aquesta superfície, es 

realitza una operació que dóna a cada peça el gruix desitjat. 

El primer pas a l’hora de dissenyar la base del seient es basa en la modelització de la 

superfície sobre la qual els usuaris s’asseuen. Tal com es mostra a la Figura A.10, aquesta 

part del seient es modelitza a partir de la projecció d’un croquis sobre la superfície de 

referència mostrada a la Figura A.8 (en aquesta projecció, és necessària la utilització d’un 

“Link”). 

 

 

Tot seguit, es modela l’arrodoniment de la part davantera del seient mitjançant l’operació 

“Blend” (Figura A.11). Aquesta operació permet unir dues línies o arestes mitjançant una 

superfície de tensió mínima. Posteriorment, es realitza l’extrusió de l’aresta superior 

obtinguda fins al pla XY. Tal com s’ha explicat anteriorment, és necessari que aquesta 

extrusió es realitzi segons la direcció de desemmotllament. 

 

Figura A.10. Modelització de la zona inferior de la base. 
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El següent pas consisteix en la obtenció de la zona posterior de la base i part del seu lateral 

(Figura A.12). Per a la obtenció d’aquestes superfícies, s’utilitza la superfície de referència, 

juntament amb la superfície vertical mostrada a la Figura A.7. Les operacions emprades en 

aquest pas del disseny són un “Offset” de la superfície de referència, l’extrusió de l’aresta 

que delimita aquesta superfície en la direcció del desemmotllament (es tenen en compte els 

nous paràmetres de disseny de la Taula A.6) i la eliminació de les superfícies sobrants, 

mitjançant la funció “Trim”. S’utilitza la funció “Split” per tallar la nova superfície per la meitat 

(es treballa amb aquesta meitat de la peça fins que el disseny està més avançat, moment 

en el qual es realitza l’operació de simetria per tal d’obtenir la peça completa). 

               

 

 

 

 

Figura A.11. Operació “Blend” de la zona inferior de la base i extrusió 

en la direcció de desemmotllament. 

Figura A.12. Extrusió en la direcció del desemmotllament de la zona 

superior i operacions “Offset” i “Trim”. 
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Paràmetres 

 Rang 

Restriccions Valor inicial 

[mm] 

Mínim 

valor [mm] 

Màxim 

valor [mm] 

Ample_Frontal 50 20 60 --- 

Ample_Total 15 10 25 < Ample_Frontal 

 

A continuació, es modela el terra del seient utilitzant les operacions “Fill” i “Trim” i la 

geometria final del lateral de la base del seient (Figura A.13). Per obtenir aquesta geometria 

lateral, inicialment s’utilitza la operació “Extrapol” de la superfície lateral inacabada que el 

seient té a la Figura A.12. Tot seguit, es projecta el croquis del pla YZ sobre aquesta 

superfície i s’utilitza l’operació “Split” per eliminar la superfície sobrant. Finalment, es 

realitza la simetria de la superfície per obtenir la geometria completa de la base (par tal 

d’unir les diferents superfícies creades durant el disseny, s’utilitza la operació “Join”). 

                

 

Per finalitzar el disseny de la fibra neutra de la base del seient cal modelar el forat de la part 

superior del seient (Figura A.14). Això, s’aconsegueix projectant el croquis realitzat sobre la 

superfície de la Figura A.13 i utilitzant l’operació “Split” per buidar l’interior. Posteriorment, 

es realitza l’extrusió del contorn obtingut, tenint en compte els paràmetres de la Taula A.6. 

Figura A.13. Modelització del lateral de la base del seient i operació de 

simetria. 

Taula A.6. Valors i restriccions de l’ample del seient. 
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La fibra neutra final s’obté al realitzar la operació “Fillet” sobre les arestes vives, per tal 

d’arrodonir-les i complir els requeriments del plec de condicions ergonòmiques pel que fa al 

radi de curvatura mínim. Per tal d’assegurar el compliments d’aquest plec de condicions, es 

defineixen dues noves variables de disseny (Taula A.7) amb un valor mínim permès de 

5mm, ja que el radi de curvatura mínim a l’àrea 2 del seient és de 5mm. 

Paràmetres 

 Rang 

Restriccions Valor inicial 

[mm] 

Mínim 

valor [mm] 

Màxim 

valor [mm] 

Fillet_Petit 5 5 10 --- 

Fillet_Gran 15 10 20 --- 

 

A.1.2.2. Geometria sòlida 

Amb la fibra neutra de la base del seient totalment dissenyada, ja només queda obtenir la 

peça sòlida corresponent i realitzar els forats on es situen els cargols que uneixen la base 

del seient amb l’element superior del suport, que es dissenya més endavant (Figura A.15). 

Per tal d’obtenir la peça sòlida de la base cal anar al mòdul de Catia V5 “Part Design” i 

utilitzar l’operació “Thick Surface” sobre aquesta superfície. Segons els càlculs teòrics 

inicials realitzats a l’Annex D el gruix del seient ha de ser de 2,6mm per tal de superar els 

assajos del plec de condicions estructurals. Per això, es defineix el paràmetre de disseny 

corresponent (Taula A.8), que permetrà modificar fàcilment aquest gruix durant la fase de 

simulacions estàtiques. 

Figura A.14. Fibra neutra final de la base. 

Taula A.7. Valors i restriccions dels “Fillet” finals del seient. 
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Els forats de la zona inferior es realitzen mitjançant l’operació “Pocket” del mòdul de sòlids, 

tenint en compte que aquests han de ser lleugerament més grans que el diàmetre del 

cargol. Tal com s’observa a la Taula A.8, també es defineix una variable de disseny amb el 

diàmetre del cargol calcular a l’Annex D. 

Paràmetres 

 Rang 

Restriccions Valor inicial 

[mm] 

Mínim 

valor [mm] 

Màxim 

valor [mm] 

Gruix_Seient 2,6 1,5 4,0 --- 

MCargol 12 6 16 --- 

 

A.1.3. Recolza esquenes 

El recolza esquenes forma la zona central del seient i, tot i que funcionalment no seria 

necessari, al disseny del model Metropolitan és una peça fabricada de forma independent a 

la resta. Gràcies a un disseny òptim de les diferents parts del seient, és possible obtenir 

una gran varietat de versions d’aquest model simplement modificant el material o la 

geometria d’aquesta peça (en els seients de vehicles utilitzats en viatges de llarga 

distància, per exemple, aquest element pot estar recobert per un material tou que faci més 

agradable el viatge dels usuaris). 

 

 

Taula A.8. Valors i restriccions de les variables de la geometria sòlida. 

Figura A.15. Geometria sòlida final de la base del seient. 
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A.1.3.1. Modelització de la fibra neutra 

Tal com s’ha explicat durant el disseny de la base del seient, la metodologia emprada en la 

modelització de cadascuna de les peces es basa en modelar la fibra neutra per, 

posteriorment, donar el gruix desitjat. Novament, a partir de la geometria de referència 

obtinguda a la fase inicial del disseny, es realitza el croquis amb la forma desitjada del 

recolza esquenes i es projecta sobre aquesta superfície. A continuació, s’utilitza l’operació 

“Split” per obtenir la fibra neutra que es mostra a la Figura A.16. 

                

 

A.1.3.2. Geometria sòlida 

Una vegada obtinguda la fibra neutra del recolza esquenes, aquesta es transforma en un 

sòlid amb el gruix desitjat mitjançant l’operació “Thick Surface”. A la Figura A.17 s’observa 

quin és el resultat obtingut fins al moment, una vegada dissenyats la base i el recolza 

esquenes del seient. 

  

 

Figura A.16. Modelització de la fibra neutra final del recolza esquenes. 

Figura A.17. Geometria sòlida final del recolza esquenes del seient. 
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A.1.4. Frontal 

La tercera i última peça que composa l’estructura principal del seient és el frontal. Aquesta 

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

base. 

A.1.4.1. Modelització de la fibra neutra 

Abans d’obtenir la peça sòlida del frontal, cal dissenyar la seva fibra neutra. Aquesta 

superfície es modela també a partir de la superfície de referència i utilitzant “Links” amb 

superfícies i arestes de la base i el recolza esquenes. El disseny d’aquesta peça comença 

fent un “Split” de l’aresta de la part inferior de la base (Figura A.18). Per tal d’evitar 

penetracions entre la base i el frontal una vegada realitzada l’operació “Thick Surface”, 

posteriorment, es realitza una corba paral·lela a pocs mil·límetres de l’aresta remarcada a 

la Figura A.18 i es realitza novament un “Split” de la superfície. 

 

 

Seguint la mateixa metodologia que en la modelització de la part inferior del seient, es 

realitzen el forat pel recolza esquenes i el forat superior. El forat pel recolza esquenes 

s’obté mitjançant l’operació “Split” del contorn de la fibra neutra del recolza esquenes. 

Seguidament, es projecta sobre la superfície el contorn del forat superior modelat durant el 

disseny de la base en la direcció del desemmotllament per, posteriorment, realitzar un nou 

“Split” de la corba obtinguda (Figura A.19). 

Figura A.18. Operació “Split” amb la zona inferior de la base. 
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La curvatura de la zona més davantera del seient s’obté a partir de l’operació “Blend” (igual 

que s’ha fet per la base) entre l’aresta de la superfície obtinguda en el pas anterior i l’aresta 

de la zona inferior de la base (Figura A.20). 

 

 

Una vegada modelada la part davantera del frontal es procedeix a fer el disseny del lateral 

(Figura A.21). Per això, inicialment es realitza una operació “Split” amb el pla YZ per tal de 

treballar únicament amb la meitat d’aquesta peça. Tot seguit, s’extreuen els dos contorns 

exteriors de la superfície (el del forat superior i el del lateral) amb l’objectiu de realitzar una 

extrusió de cadascun d’ells fins a l’aresta corresponent de la base del seient (la utilització 

de “Links” i publicacions en la realització d’aquestes operacions és necessària per tal 

d’assegurar la correcta unió entre les diferents peces). 

Figura A.19. Modelització del forat superior i del recolza esquenes. 

Figura A.20. Operació “Blend” de la zona davantera del frontal. 
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La geometria final de la fibra neutra del frontal del seient s’obté realitzant la simetria de la 

superfície del pas anterior, fent l’extrusió del contorn del forat superior en la direcció del 

desemmotllament i aplicant l’operació “Fillet” a totes les arestes vives del model (Figura 

A.22). A l’hora d’introduir els valors dels “Fillet” de cada aresta és necessari tenir en compte 

el “Fillet” de la base amb la que aquest arrodoniment ha de mantenir la tangència, 

assegurant que els seus valors siguin els mateixos (s’utilitzen les variables de disseny 

“Fillet_Petit” i “Fillet_Gran” de la Taula A.7). 

  

 

A.1.4.2. Geometria sòlida 

El disseny de l’estructura principal del disseny es finalitza amb l’operació “Thick Surface” de 

la superfície de la Taula A.22. Gràcies a la metodologia emprada en aquest disseny, 

consistent en la utilització de “Links” entre elements de les diferents peces s’assegura la 

correcta unió entre les peces (Figura A.23). 

Figura A.21. Operació d’extrusió del lateral i el forat superior.  

Figura A.22. Fibra neutra final del frontal del seient. 
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La parametrització del seient a partir de la definició de diferents variables és un factor 

important a controlar, ja que permet visualitzar diferents alternatives de disseny de forma 

ràpida al modificar únicament el valor introduït per aquesta variable. La Figura A.24 mostra 

la vista explosionada de les 3 peces que componen el model bàsic del seient de tren. 

 

 

A.1.5. Suport 

El disseny del suport del seient es realitza amb un mòdul especial de Catia V5 per al 

disseny de peces de xapa d’acer. Aquest mòdul permet definir des d’un inici l’espessor de 

la xapa amb la que es treballa i el radi de curvatura del doblegament (en aquest cas, s’ha 

fixat aquest radi de curvatura com el doble de l’espessor de la xapa). En aquesta fase del 

disseny del seient es defineixen els 3 últims paràmetres de disseny mostrats a la Taula A.9, 

on el paràmetre J és l’amplada del suport superior i el paràmetre K és l’amplada dels 

suports inferiors. 

Figura A.23. Geometria sòlida final del frontal i el conjunt del 

seient. 

Figura A.24. Vista explosionada de l’estructura del seient. 
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Paràmetres 

 Rang 

Restriccions Valor inicial 

[mm] 

Mínim 

valor [mm] 

Màxim 

valor [mm] 

J 55 35 65 --- 

K 40 30 60 --- 

Gruix_Acer 1,9 1,0 3,0  

 

El suport està format per 3 peces: una peça horitzontal, que fa d’unió entre l’estructura 

pròpiament dita del seient i les potes del suport i dues potes (suport inferior) que són les 

que uneixen la resta d’elements del seient al terra del tren o autobús. A continuació, es 

detallen els passos seguit en el disseny d’aquests components. 

A.1.5.1. Suport superior 

El suport superior consisteix en una xapa rectangular doblegada a la que se li realitzen uns 

forats per on passen els cargols que fan d’unió entre les diferents peces. El disseny 

d’aquesta peça amb el mòdul de Catia V5 “Generative Sheetmetal Design” s’aconsegueix 

mitjançant dues operacions bàsiques d’aquest mòdul: l’operació “Wall” i l’operació “Wall on 

Edge”. Donada la geometria senzilla de la peça, es modela una quarta part d’aquesta i 

s’obté el model complet fent les simetries corresponents. A la Figura A.25 s’observa com 

s’ha modelat aquest suport a partir d’una operació “Wall” amb la qual es modela la cara 

plana de partida i dues operacions “Wall on Edge” amb la qual es modelen dues cares a 

90º i amb el radi de curvatura definit al inici del disseny. 

          

 

Els forats pels cargols es realitzen amb l’operació “Cut Out” de la que disposa aquest mòdul 

de disseny de xapa. A la Figura A.26 es mostra la geometria final una vegada realitzats 

aquests forats i les simetries de la peça modelada. El mòdul “Generative Sheetmetal 

Taula A.9. Valors i restriccions de les variables restants del suport. 

Figura A.25. Modelització de la quarta part del suport superior. 
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Design” disposa d’una operació molt útil anomenada “Fold/Unfold” que permet visualitzar la 

mateixa geometria abans de realitzar els doblegaments pertinents (Figura A.26). Aquesta 

és la geometria inicial necessària abans de realitzar les operacions de doblegat de la xapa i, 

per tant, és necessari tenir-la en consideració a l’hora d’escollir les dimensions de la xapa 

d’acer que es compri als proveïdors. 

  

 

La Figura A.27 mostra el posicionament del suport superior respecte el model bàsic de la 

base del seient. Per a la realització dels forats i el posicionament d’aquest suport, s’han 

emprat “Links” amb diferents elements d’aquesta base. 

 

 

A.1.5.2. Suports inferiors 

La metodologia emprada en el disseny dels suports inferiors del seient és la mateixa que la 

seguida durant el disseny del suport superior, és a dir, es modela una quarta part de la 

Figura A.26. Geometria final de la xapa del suport superior 

doblegada i sense doblegar. 

Figura A.27. Posicionament del suport respecte la base del 

seient. 
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geometria completa amb el mòdul de xapa utilitzant les operacions “Wall” i “Wall on Edge” 

(Figura A.28) per, posteriorment, realitzar les simetries corresponents. 

         

 

Tot seguit, tal com s’ha esmentat anteriorment, es realitzen les operacions de simetria per 

tal d’obtenir el model complet d’una de les potes del suport. L’operació “Fold/Unfold” permet 

visualitzar la geometria de la xapa inicial necessària abans de realitzar el doblegat (Figura 

A.29). En aquest cas, aquesta geometria no és rectangular i, per tant, durant la fabricació i 

el càlcul de costos cal tenir en compte que hi haurà pèrdues de material (la xapa d’acer es 

compra en làmines o bobines). 

    

 

Una vegada obtinguda la geometria d’una de les potes del suport, és fàcil modelar la pota 

de l’altre costat mitjançant una nova operació de simetria. A la Figura A.30 s’observa la 

geometria final del suport, tant la part superior com les potes inferiors. Igual que s’ha fet en 

el disseny del suport superior, és necessària la utilització de “Links” en la realització dels 

forats i el correcte posicionament. 

Figura A.28. Modelització de la quarta part del suport 

inferior. 

Figura A.29. Geometria final de la xapa del suport inferior 

doblegada i sense doblegar. 
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Arribats a aquest punt, ja ha finalitzat el disseny del model bàsic del seient. A la Figura A.31 

s’observa el seient de tren complet, amb les peces estructurals (base, recolza esquenes i 

frontal) i el suport. 

 

 

A.2. Model amb nervi posterior 

A partir del model bàsic del seient, es proposen diferents millores que permetin obtenir 

millors resultats a les simulacions i/o una reducció de l’espessor de les peces i, per tant, 

una reducció en pes i costos. La primera d’aquestes millores consisteix en afegir un nervi a 

la part posterior del seient per tal d’augmentar la rigidesa del seient i alleugerir les tensions 

de la zona de canvi de direcció, on aquestes són més elevades. 

Figura A.30. Conjunt final del suport del seient. 

Figura A.31. Geometria final del model bàsic del seient. 

Suport 

Recolza 

esquenes Frontal 

Base 
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A.2.1. Modelització de la fibra neutra 

Per obtenir el nou model del seient es parteix de la fibra neutra de la base del model 

anterior, és a dir, que inicialment es treballa dins del mòdul “Generative Shape Design”. A 

partir d’aquesta fibra neutra es modela la geometria desitjada d’aquest nervi amb el mòdul 

“Sketch” i es projecta sobre una superfície situada a la distància desitjada de la fibra neutra 

posterior del seient (Figura A.32). Tot seguit, es projecta aquesta corba sobre la fibra 

neutra aplicant-li, a més, l’operació “Scaling” que permet obtenir la mateixa corba amb el 

factor d’escala desitjat. 

      

 

Amb aquestes dues corbes es realitza l’operació “Multi-sections Surface” per modelar la 

superfície que les uneix. Posteriorment, es tanca aquesta geometria amb l’operació “Fill” de 

la primera corba, que realitza una superfície plana del contorn tancat seleccionat. La fibra 

neutra final de la nova base del seient s’obté realitzant un “Split” per eliminar la superfície 

sobrant i aplicant una operació “Fillet” sobre les arestes vives originades. 

 

 

Figura A.32. Modelització del contorn del nervi posterior. 

Figura A.33. Fibra neutra final de la base amb nervi posterior. 
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A.2.2. Geometria sòlida 

Tal com s’ha fet per les peces del model bàsic del seient, una vegada obtinguda la fibra 

neutra final s’aplica l’operació “Thick Surface” del mòdul de Catia V5 “Part Design”. La 

Figura A.34 mostra la geometria sòlida final de la nova base del seient. 

      

 

A.3. Model amb costelles internes 

La segona millora proposada pel seient de tren dissenyat consisteix en afegir unes costelles 

internes a la base del seient, que proporcionin una major rigidesa d’aquesta part, que tal 

com s’observa a les simulacions, és la que està sotmesa a tensions més elevades. La 

modelització d’aquestes costelles internes es realitza directament amb sòlid als mòdul “Part 

Design” de Catia V5 (no és possible realitzar el disseny de la fibra neutra de la base, donat 

que amb el mòdul “Generative Shape Design” no és possible unir superfícies que es tallen 

formant un angle recte, com és aquest cas). 

El disseny de les costelles internes es realitza a partir de la geometria sòlida del model amb 

nervi a la part posterior. Sobre aquest model es generen 6 plans a diferents nivells 

paral·lels a la direcció de desemmotllament. Sobre cadascun d’aquests plans es genera el 

croquis del contorn que es desitgi per a cada costella, tenint en compte l’alçada de les 

parets de la base del seient. Una vegada realitzats els croquis corresponents mitjançant el 

mòdul “Sketch” de Catia V5, s’utilitza l’operació “Stiffener” a partir de la qual es pot realitzar 

l’extrusió de les corbes dibuixades en la direcció del desemmotllament (Figura A.35).  

Figura A.34. Geometria sòlida final de la base amb nervi posterior. 
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L’operació “Stiffener” és molt útil a l’hora de modelar aquestes costelles, ja que també 

ajusta l’extrusió realitzada fins les parets laterals. Finalment, s’aplica una última operació 

“Fillet” sobre totes les arestes vives originades durant la modelització de les costelles. 

         

 
Figura A.35. Geometria sòlida final de la base amb costelles 

internes. 
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B. Catàleg de materials i productes 

En aquest annex es presenten els catàlegs de materials i productes normalitzats emprats 

en la fabricació del seient de tren dissenyat. Els materials emprats en la fabricació dels 

diferents components del seient són el plàstic ABS per a la fabricació de les peces que 

componen la part estructural del seient i l’acer per a la fabricació dels suports del seient (les 

empreses subministradores d’ambdós materials són, respectivament, INEOS ABS i 

ThyssenKrupp). Les unions cargolades que s’utilitzen per fixar les diferents peces que 

componen el seient s’extreuen del catàleg de l’empresa HISPANOX S.A. que es mostra en 

aquest annex. 

B.1. Plàstic ABS 

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

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

fabricació d’aquestes peces és la injecció en motlle d’un material termoplàstic, com és el 

cas del plàstic ABS. Aquest material és un copolímer obtingut de la polimerització de l’estirè 

amb acrilonitril en presència de butadiè (Figura B.1). Cadascun d’aquests compostos 

proporciona propietats diferents al material, per tant, el material ABS pot presentar una gran 

varietat de graus depenent de les proporcions utilitzades de cadascun d’ells, que poden 

variar entre el 15-35% per l’acrilonitril, el 15-30% de butadiè i el 40-60% d’estirè [3]. 

 

 
Figura B.1. Esquema de la composició i propietats del material plàstic ABS [4]. 
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Les diferents propietats que proporcionen cadascun dels tres components amb els que es 

fabrica el material plàstic ABS (Taula B.1) fan d’aquest material un termoplàstic dur, 

resistent a la calor i als impactes. Alguns dels paràmetres mecànics d’aquest material són 

els següents [18]: 

- Mòdul de Young: 2100 – 2400 MPa. 

- Coeficient de Poisson: 0,35. 

- Tensió de límit elàstic: 41 – 45 MPa. 

- Coeficient de fricció: 0,5. 

MATERIAL PROPIETATS MECÀNIQUES 

Acrilonitril 

(C3H3N) 

 Resistència química. 

 Resistència a la fatiga. 

 Rigidesa. 

 Duresa. 

Butadiè (C4H6) 
 Ductilitat a baixa temperatura. 

 Resistència a l’impacte. 

Estirè (C8H8) 

 Fàcil de processar (fluïdesa). 

 Brillantor. 

 Duresa. 

 Rigidesa. 

 

El preu del material plàstic ABS, pot fluctuar en funció del cost de cadascun dels tres 

compostos a partir dels quals s’obté (acrilonitril, butadiè i estirè). El mercat del qual s’obté 

aquest material també influeix en el seu cost. 

Al mercat europeu, per exemple, el preu d’aquest material durant el mes de maig del 2011 

va augmentar en 80€/tona degut a un augment de preu del butadiè de 360€/tona. El preu 

total del plàstic ABS es va mantenir durant el mes de juny, degut a que la disminució del 

cost de l’estirè i l’acrilonitril en 75€/tona i 55€/tona, respectivament, va compensar l’augment 

en el cost del butadiè en 270€/tona. El mes de juliol va suposar una caiguda del preu 

d’aquest material de 55€/tona gràcies a una baixada dels preus de l’estirè i l’acrilonitril de 

95€/tona cadascun (el cost del butadiè seguia augmentant, aquest mes en 170€/tona). El 

preu del material plàstic ABS a l’agost del 2011 oscil·lava entre els 2115€/tona i els 

2615€/tona, patint un augment de 50€/tona com a conseqüència de l’increment en el cost 

de l’estirè en 125€/tona [18]. 

Taula B.1. Resum de propietats dels compostos que formen el plàstic ABS. 
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Tot seguit, es mostra un llistat de materials plàstics ABS, extrets del catàleg de materials de 

l’empresa subministradora INEOS ABS [12]. En aquests catàleg hi figuren els valors de 

diferents propietats generals, mecàniques i tèrmiques de cada material, així com les seves 

condicions típiques d’injecció en motlle. El material amb el que es fabriquen les peces 

estructurals del seient s’extreu d’aquest llistat i s’escull en funció de les propietats 

mecàniques que es desitgen, per tal de superar els assajos del plec de condicions de 

l’Annex C. 

B.1.1. Lustran ABS 1146 

Aquesta resina d’alt impacte és utilitzada en el món de l’automoció, sobretot en element 

d’interior del vehicles, degut al bon balanç que ofereix entre les seves propietats físiques i 

l’alta ductilitat a baixes temperatures. A la taula B.2 es mostren les condicions típiques 

d’injecció amb les que es treballa amb aquest material. 

 

 

A la Taula B.3, es detallen les propietats generals del material, entre les quals destaquen el 

mòdul de Young (Tensile Modulus), la tensió del límit elàstic (Tensile Stress at Yield) i la 

densitat, que són paràmetres importants a definir del material a l’hora de realitzar els 

càlculs teòrics inicials i obtenir una simulació adient (a les taules que es mostren a 

continuació, aquests paràmetres es troben ressaltats). 

Taula B.2. Condicions típiques d’injecció del material Lustran ABS 1146. 
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B.1.2. Lustran ABS 248 

Aquest material s’engloba dins del grup de resines d’alta brillantor, d’impacte mitjà i ofereix 

un bon balanç entre les seves propietats físiques. La seva aplicació més comú és la 

fabricació d’elements de decoració d’interiors en cases. Les taules B.4 i B.5 mostren les 

condicions típiques d’injecció amb les que es treballa amb aquest material i les seves 

propietats generals, respectivament. 

Taula B.3. Propietats generals del material Lustran ABS 1146. 
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Taula B.4. Condicions típiques d’injecció del material Lustran ABS 248. 

Taula B.5. Propietats generals del material Lustran ABS 248. 
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B.1.3. Lustran ABS 308 

Aquesta resina forma part d’un grup de materials biocompatibles, dels quals les aplicacions 

més comuns s’engloben dins del sector de la medicina, com ara la fabricació d’instruments 

quirúrgics. Les seves condicions típiques d’injecció i propietats generals es detallen a les 

Taules B.6 i B.7 mostrades a continuació. 

 

 

 

Taula B.6. Condicions típiques d’injecció del material Lustran ABS 308. 
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B.1.4. Lustran ABS 446 

Aquest material s’utilitza en aplicacions que requereixen resistència al impacte i és per això 

que està englobat dins del grup de materials d’automoció d’alt impacte. Generalment, es 

pot trobar en components estructurals interiors de vehicles o en aplicacions de vehicles de 

grans dimensions i pes, com autobusos o camions. A les Taules B.8 i B.9 es mostren les 

condicions típiques d’injecció d’aquest material i les seves propietats generals. 

Taula B.7. Propietats generals del material Lustran ABS 308. 
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B.1.5. Lustran ABS 448 

Aquest material, també englobat dins del grup de materials d’alt impacte i amb una elevada 

brillantor, té una major resistència que el Lustran ABS 248 i el seu camp d’aplicació més 

Taula B.8. Condicions típiques d’injecció del material Lustran ABS 446. 

Taula B.9. Propietats generals del material Lustran ABS 446. 
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conegut és el d’equipament pel manteniment de jardins. A les Taules B.10 i B.11 es 

detallen algunes de les característiques més generals d’aquest material, necessàries per a 

la realització dels diferents càlculs i simulacions. 

 

 
Taula B.10. Condicions típiques d’injecció del material Lustran ABS 448. 
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B.1.6. Lustran ABS 648 

El material plàstic Lustran ABS 648 és una resina d’alt impacte i amb elevada brillantor que 

es caracteritza per tenir un bon balanç de les propietats físiques i una gran facilitat a fluir, 

cosa que el fa òptim per a la fabricació de peces per injecció en motlle. És utilitzat en 

aplicacions on es requereixen materials d’elevada duresa y resistència, com poden ser 

aspiradores, equipaments de manteniment de jardins o com a protecció d’elements 

elèctrics de la cuina. Les condicions típiques d’injecció i els valors de les propietats més 

característiques d’aquest material es troben detallats a les Taules B.12 i B.13, 

respectivament. 

Taula B.11. Propietats generals del material Lustran ABS 448. 
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Taula B.12. Condicions típiques d’injecció del material Lustran ABS 648. 

Taula B.13. Propietats generals del material Lustran ABS 648. 



Pág. 44                                Disseny i estudi de les sol·licitacions d’un seient de tren mitjançant CATIA V5: Annexos (Vol. 1)   

 

B.1.7. Lustran ABS LGA 

Aquest material, designat com LGA (Low Gloss Automotive), es caracteritza per tenir gran 

facilitat per fluir i un excel·lent balanç entre rigidesa i resistència als impactes. El seu camp 

d’aplicació més important és els interiors d’automòbils. Les seves característiques més 

importants es troben detallades a les Taules B.14 i B.15. 

 

 
Taula B.14. Condicions típiques d’injecció del material Lustran ABS LGA. 
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B.1.8. Lustran ABS LGM 

La descripció general d’aquest material és molt semblant a la de l’anterior, té una gran 

facilitat per fluir, cosa que el fa òptim per a la fabricació de peces mitjançant la injecció en 

motlle, baixa brillantor i un excel·lent balanç entre rigidesa i resistència als impactes. 

S’utilitza, principalment, en la fabricació d’equipaments per al manteniment de jardins i 

equipaments relacionats amb el sector de les telecomunicacions. Les característiques 

generals de l’últim material plàstic ABS del catàleg es troben a les Taules B.16 i B.17 

mostrades tot seguit. 

Taula B.15. Propietats generals del material Lustran ABS LGA. 
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Taula B.16. Condicions típiques d’injecció del material Lustran ABS LGM. 

Taula B.17. Propietats generals del material Lustran ABS LGM. 
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B.2. Acer 

L’acer és el material utilitzat en la fabricació dels suports del seient de tren dissenyat. 

Aquest material està compost de ferro i conté entre un 0,2% i un 2,1% de carboni en pes, 

depenent dels grau desitjat. Amb l’objectiu d’obtenir diferents valors en algunes de les 

propietats mecàniques i químiques de l’acer, aquest pot contenir petites proporcions 

d’altres material, com el magnesi, el crom, el níquel, etc. 

A continuació, es mostren alguns dels valors que prenen propietats mecàniques i tèrmiques 

de l’acer que cal tenir presents a l’hora de definir el material del suport durant el pre-procés 

de les simulacions estàtiques (Annex E): 

- Densitat: 7,860 g/cm
3
. 

- Mòdul de Young: 2,1·10
5
 MPa. 

- Coeficient de Poisson: 0,27 – 0,3. 

- Coeficient de fricció: 0,15. 

- Coeficient d’expansió tèrmica lineal: 1,17·10
-5
 ºC

-1
. 

Tot seguit, es mostra el catàleg de materials d’acer de l’empresa ThyssenKrupp [13], entre 

els quals s’escull el que s’utilitza en la fabricació del suport del seient dissenyat a l’Annex A. 

Interessa que aquest material es presenti en forma de xapa o bobina per tal de poder-la 

tallar i doblegar per obtenir la forma desitjada. Entre tots els tipus d’acers diferents que es 

presenten en aquests catàlegs de material, s’escull un acer del tipus estructural, a partir 

dels quals es realitzen els càlculs teòrics inicials de l’Annex D i les posteriors simulacions. 
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B.2.1. Bobina d’acer laminat en calent 

 

 
Taula B.18. Taula de preus de la bobina d’acer laminat en calent de ThyssenKrupp. 
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B.2.2. Xapa d’acer galvanitzat per immersió en calent 

 

 
Taula B.19. Taula de preus de la xapa d’acer galvanitzat per immersió en calent 

de ThyssenKrupp. 
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B.2.3. Xapa d’acer aluminitzat per immersió en calent 

 

 
Taula B.20. Taula de preus de la xapa d’acer aluminitzat per immersió en calent 

de ThyssenKrupp. 
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B.2.4. GALVALUME 

 

 

B.3. Cargols i femelles 

A l’hora d’escollir els cargols i les femelles que s’utilitzen per a la fixació de les diferents 

unions cargolades del seient, es fa ús del catàleg de productes de l’empresa HISPANOX 

S.A. [20]. A les taules que es mostren a continuació, hi figuren els preus de diferents 

configuracions de femelles i de cargols que poden ser utilitzats en el projecte realitzat (els 

preus corresponen a 100 unitats del producte en qüestió). Aquestes taules s’utilitzen, 

posteriorment, a l’anàlisi econòmic del seient. 

Taula B.21. Taula de preus de l’acer GALVALUME de ThyssenKrupp. 
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Taula B.22. Taula de preus de la femella hexagonal. 

Taula B.23. Taula de preus de la femella hexagonal baixa. 
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Taula B.24. Taula de preus de la femella hexagonal baixa de pas fi. 

Taula B.25. Taula de preus del cargol de cap hexagonal amb rosca parcial. 
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Taula B.26. Taula de preus del cargol de cap hexagonal. 
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C. Plec de condicions estructurals 

El plec de condicions estructurals consisteix en un llistat d’assajos extrets de diferents 

normatives europees i americanes que té per objectiu el de validar el correcte funcionament 

del seient, segons uns criteris establerts. En aquest annex es descriuen de forma detallada 

cadascun dels assajos que componen aquest plec de condicions i la seva finalitat 

(resistència estructural, resistència dels ancoratges i energia d’absorció del seient). 

C.1. Resistència estructural del seient 

Els assajos descrits en aquest apartat tenen per objectiu verificar el correcte funcionament 

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

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

d’aquestes peces una vegada s’han aplicat les forces pertinents. A partir dels diagrames 

d’esforç obtinguts per aquests assajos (Annex D) es dimensiona el gruix del seient inicial. 

UIC 566, 3ª Ed 

Els primers assajos mostrats s’han extret de la directriu UIC 566 3ª Ed. [9] publicada per la 

Unió Internacional de Ferrocarrils. Els assajos 2 i 3 (Figura C.1) es basen en l’aplicació 

d’una força puntual del 1500N al punt més superior del seient. A l’assaig 2, aquesta força 

s’aplica en el sentit de la marxa del vehicle (des d’enrere cap endavant), per tal de simular 

una possible col·lisió d’algun objecte a la part posterior del seient (per exemple, una 

maleta). L’assaig 3, per altra banda, consisteix en l’aplicació de la força en el sentit contrari, 

simulant la força que pot aplicar el cos dels usuaris degut al propi pes o a acceleracions 

brusques del vehicle. 

Aquestes forces s’apliquen sobre el punt més superior del seient amb l’objectiu d’exposar el 

seient a les situacions més desfavorables possibles (tal com s’observa a l’Annex D, els 

esforços als que està sotmesa la base del seient és major com més allunyada està la força 

aplicada). 
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L’assaig 4 és un cas particular del plec de condicions (no hi ha altres normatives on es 

descrigui un assaig equivalent) en el qual s’aplica una força puntual sobre un lateral del 

seient, tal com es mostra a la Figura C.2. Aquesta força aplicada té un valor de 500N, molt 

baixa en comparació amb la resta d’assajos descrits, ja que pretén simular les sotragades 

del vehicle degudes a irregularitats del terreny i possibles impactes menors. Tot i que el 

seient es dimensiona per assajos molt més exigents (aquest assaig no es té en compte a 

l’hora de realitzar els càlculs teòrics inicials), cal dissenyar amb criteri el seu suport. És 

possible assegurar que el seient superi aquest assaig separant el màxim possible les potes 

del suport. 

 

 

Figura C.1. Assajos 2 i 3: aplicació d’una força puntual a la part 

superior de l’estructura. 

Figura C.2. Assaig 4: aplicació d’una força puntual al lateral de 

l’estructura. 
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Els assajos 5 i 6 (Figura C.3) es basen en l’aplicació d’una força puntual vertical de 1200N i 

1000N, respectivament, a la part davantera del seient. Aquests assajos permeten 

comprovar la resistència i rigidesa enfront a un esforç tallant de la zona del seient on els 

usuaris van asseguts (tal com s’observa a l’Annex D, a la resta d’assajos aquesta zona del 

seient no està sotmesa a cap mena d’esforç). L’objectiu d’aquests assajos és simular els 

esforços als que pot estar sotmès el seient per l’acció del pes dels usuaris i enfront a 

possibles actes de vandalisme. 

  

 

FMVSS 207 i CMVSS 207 

En aquestes normatives americanes es descriuen una sèrie de configuracions diferents a 

l’hora de simular els esforços als que un seient de tren pot estar sotmès. En els assajos 

que van des del 7 fins el 12 s’apliquen una o dues forces lineals de 3000N a la part 

posterior i anterior del seient que representen els esforços als que aquest pot estar sotmès 

en cas de col·lisions, actes vandàlics, etc.  Tot i que l’objectiu d’aquests assajos és el de 

dimensionar les parts estructurals del seient, també cal verificar que els suports i les unions 

cargolades utilitzades tenen la suficient resistència com per superar aquests assajos (de 

fet, tal com s’observa a l’Annex D, es dimensionen els cargols en funció dels esforços 

obtinguts a la secció d’encastament del seient pels assajos 9 i 10). 

En els assajos 7 i 8 s’aplica una força lineal horitzontal al centre de masses de la part 

vertical del seient (zona del seient on l’usuari  recolza l’esquena). Per tal de simplificar els 

càlculs, es considera que el centre de masses G1 es troba al centre d’aquesta zona (Figura 

Figura C.3. Assajos 5 i 6: aplicació d’una força puntual a la part 

davantera del seient. 
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C.4). A l’assaig 7 aquesta força lineal s’aplica des del darrera cap endavant, mentre que a 

l’assaig 8 el sentit d’aplicació de la força és el contrari. 

  

 

Els assajos 9 i 10 (Figura C.5) es basen en els dos anteriors, però en comptes d’aplicar una 

única força lineal de 3000N al centre de masses de la part superior del seient, també 

s’aplica una segona força de 3000N a la zona davantera. A l’assaig 9 ambdues forces 

s’apliquen des del darrera cap endavant, mentre que en el 10, aquestes tenen el sentit 

contrari. L’esforç tallant al que es sotmet el suport del seient és màxim i és per això que els 

cargols es dimensionen en funció d’aquests dos assajos. 

  

 

Figura C.4. Assajos 7 i 8: aplicació d’una força lineal horitzontal al 

punt G1. 

Figura C.5. Assajos 9 i 10: aplicació de dues forces lineals 

horitzontals, una al punt G1 i l’altra a la part davantera del seient. 
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Per finalitzar el plec de condicions referents a la resistència estructural dl seient estan els 

assajos 11 i 12 (Figura C.6). Aquests dos assajos són molt semblants als assajos 9 i 10, 

però en comptes d’aplicar la segona força lineal a la part davantera del seient, aquesta 

s’aplica al centre de masses del suport G2. Els esforços als que està sotmès el seient són 

molt semblants, tot i que l’esforç tallant màxim de 6000N té lloc únicament a la part més 

baixa del suport. 

  

 

C.2. Resistència dels ancoratges i energia d’absorció del seient 

Els assajos d’aquest apartat tenen una doble funció: per una banda, dimensionar el suport i 

les unions cargolades del seient pel que fa a la seva resistència enfront a les diferents 

situacions plantejades (cal assegurar que ni el suport ni els cargols fallen davant l’aplicació 

de les forces que es descriuen a continuació) i, per altra banda, determinar si el nivell 

d’absorció d’energia del conjunt dissenyat compleix amb les especificacions legals per tal 

de poder ser homologat (interessa un seient que no sigui ni molt rígid ni molt tou). 

Per tal de dimensionar els ancoratges del seient s’utilitza la mateixa metodologia seguida 

en els assajos anteriors, és a dir, realitzar els diagrames d’esforços per cada assaig, fixar 

uns valors pel gruix i altres paràmetres característics del suport i els cargols i simular-ho per 

tal de verificar que no es supera la tensió de límit elàstic del material emprat. 

Figura C.6. Assajos 11 i 12: aplicació de dues forces lineals 

horitzontals, una al punt G1 i l’altra al punt G2. 
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A l’hora de determinar si el nivell d’absorció d’energia del seient és correcte, es plantegen 

diferents situacions on es determina el desplaçament mínim que han de patir certs punts 

del seient enfront a  l’aplicació d’una força determinada. 

R80 i 74/408/CE 

De les normatives europees s’extreuen els assajos 13 i 14 mostrats a la Figura C.7. 

L’assaig 13 té per objectiu determinar si el nivell d’absorció d’energia del seient és correcte. 

Aquest assaig consisteix en l’aplicació de dues forces lineals F5 i F6 a diferents alçades i 

amb uns valors de 1200N i 4000N, respectivament. La força F5 s’aplica sobre tota l’amplada 

del seient, mentre que la força F6 té una longitud de 320mm (aquest fet només es té en 

compte a l’hora de realitzar les simulacions estàtiques de l’assaig amb Catia V5, no en la 

realització dels càlculs teòrics inicials). Per tal de determinar si el nivell d’absorció d’energia 

del seient és correcte, les normatives fixen que el desplaçament als punts d’aplicació de les 

forces F5 i F6 sigui, respectivament, superior a 100mm i inferior a 50mm. 

L’objectiu de l’assaig 14 és únicament el de dimensionar el suport i les unions cargolades 

del seient. Aquest assaig consisteix en l’aplicació d’una força lineal de 5000N a tota 

l’amplada del seient i a una alçada de 750mm respecte el terra. Tal com s’observa més 

endavant a l’Annex D, aquest és l’assaig en el qual els esforços als que es sotmet el suport 

són màxims i, per tant, l’assaig a partir del qual es dimensiona aquest element del seient. 

  

 

 

Figura C.7. Assajos 13 i 14: desplaçament en dos punts del seient i resistència 

dels ancoratge enfront a l’aplicació d’una força lineal horitzontal. 
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FMVSS 222 i CMVSS 222 

Les normatives FMVSS 222 [10] i CMVSS 222 [11] són normatives per a la homologació 

de seients d’autobusos escolars i protecció contra xocs. Donat que el seient que s’està 

dissenyant en aquest projecte té unes característiques molt diferents (per exemple, no té 

cinturó de seguretat) és necessari adaptar els valors de les forces i els desplaçaments 

d’aquests assajos als requeriments del producte estudiat. 

Ambdós assajos descrits a continuació tenen com objectiu principal el de determinar quin 

és el nivell d’absorció d’energia del seient. El primer (assaig 15 mostrat a la Figura C.8) 

pretén determinar si el nivell d’absorció d’energia enfront a l’aplicació de forces lineals en el 

sentit d’avanç del vehicle és el correcte. Això ho fa en dues etapes: a la primera, s’aplica 

una força lineal de 2000N a la zona inferior del seient i cal verificar que el desplaçament 

màxim del seient és inferior a 150mm. A la segona etapa se li suma a aquesta càrrega una 

força lineal de 3000N a la zona superior amb la qual cal verificar que el desplaçament 

màxim del seient és superior a 350mm. 

 

 

L’assaig 16 (Figura C.9), l’últim del plec de condicions estructurals del seient, consisteix en 

l’aplicació d’una única força lineal a la zona davantera del seient en la direcció contrària. El 

valor d’aquesta força lineal és de 5000N, sometent a la secció d’encastament del seient 

amb el terra a elevats esforços flectors, i el desplaçament màxim del seient ha de ser 

superior a 250mm. Totes les forces lineals dels assajos 15 i 16 s’apliquen sobre una línea 

horitzontal amb una longitud 250mm inferior a l’amplada total del seient. 

Figura C.8. Assaig 15: desplaçament màxim enfront a l’aplicació 

de dues forces lineals horitzontals cap endavant. 
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Figura C.9. Assaig 16: desplaçament màxim enfront a l’aplicació 

d’una força lineal horitzontal cap enrere. 
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D. Càlculs teòrics inicials 

Per tal d’obtenir uns valors de partida d’alguns dels paràmetres més característics del 

seient, es parteix dels assajos descrits al plec de condicions estructurals de l’apartat 4 de la 

memòria. Es diferencia entre els assajos de resistència estructural del seient i els assajos 

de resistència dels ancoratges. Els primers, tenen con objectiu determinar l’ample de 

l’estructura del seient i el gruix de les 3 peces de plàstic ABS de les que aquesta està 

formada. Els segons, tenen majors sol·licitacions estructurals donat que són els que 

s’utilitzen per dissenyar els suports i determinar les característiques dels cargols que fan 

d’unió entre el terra, els propis suports i el seient (l’estructura de plàstic del seient, no té 

perquè superar aquests assajos). La Figura D.1 mostra les dimensions generals del seient i 

el suport a partir de les quals es realitzen aquest càlculs teòrics inicials.  

 

 

D.1. Resistència estructural del seient 

Els assajos emprats en la determinació de la resistència estructural del seient són els 

menys exigents en quant a les forces que s’hi apliquen. Per tal d’obtenir els paràmetres 

característics de l’estructura de plàstic del seient, es considera una secció tubular 

rectangular de la mateixa amplada que el seient (paràmetre “G” de 475 mm, determinat a 

l’estudi ergonòmic de l’apartat 4 de la memòria). La Figura D.2 mostra l’esquema general 

de la secció considerada en aquest càlcul teòric inicial. 

Figura D.1. Dimensions generals del seient. 
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D.1.1. Diagrames d’esforç 

Per tal de determinar les seccions crítiques del seient, es calculen els esforços normals i 

tallants i el moment torçor al que aquest està sotmès a l’aplicar les forces especificades en 

cadascun dels assajos descrits. Els diagrames d’esforços normals i tallants permeten veure 

el tipus d’esforç al que està sotmès cada tram del seient (tracció, compressió, etc.), mentre 

que els diagrames de moment flector serveixen per saber quines són les fibres sotmeses a 

tracció en cadascuna de les seccions i determinar de forma qualitativa la deformada del 

seient per a cada assaig.  

Assaig 2 

El primer dels assajos estàtics a simular consisteix en l’aplicació d’una força puntual de 

1500N a la part superior de l’estructura del seient en el sentit d’avanç del vehicle. La Figura 

D.3 mostra el diagrama de forces del sòlid lliure del conjunt del seient, considerant que 

aquest es troba totalment fixat per la secció E (no es permet ni la translació ni la rotació del 

seient en aquesta secció). Per tal d’obtenir la descomposició de forces aplicades 

horitzontalment en la direcció del seient (F’ essent la direcció del reposa esquenes del 

seient i F’’ la direcció normal a aquest), s’utilitzen les equacions mostrades a continuació 

(Eq. D.1 i D.2): 

                                                                                         (Eq. D.1) 

                                                                                        (Eq. D.2) 

Substituint el valor de 1500N a la força aplicada sobre el seient F, s’obtenen els seus valors 

numèrics descompostos: 

Figura D.2. Esquema general de la secció de l’estructura de plàstic del seient. 
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Finalment, igualant la suma de forces i reaccions horitzontals a zero (Eq. D.3), s’obté el 

valor de la força de reacció a la secció. 

                                                                                  (Eq. D.3) 

 

 

 

A partir del diagrama de forces del sòlid lliure mostrat a la Figura D.3, és possible calcular i 

representar els esforços normals i tallants del seient (Figura D.4) i el moment flector 

corresponent (Figura D.5), mitjançant el mètode de les seccions. Tot seguit, es mostren els 

valors obtinguts per als esforços normals i tallants de cada tram del seient: 

   

    

Figura D.3. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 2. 
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El signe positiu de l’esforç normal indica que aquest tram en qüestió treballa a tracció, 

mentre que el signe negatiu (trams AB i BC) indica que el seient treballa a compressió. Pel 

que fa a l’esforç tallant, el signe positiu (trams AB i CE) indica que l’esforç tallant té el sentit 

de les agulles del rellotge, mentre que el signe negatiu indica que aquest esforç és en el 

sentit contrari a les agulles del rellotge. 

 

 

Com es pot observar, els esforços al diagrama d’esforç tallant de la Figura D.4 són 

constants en tots els trams, ja que la força aplicada sobre el seient és puntual. Això es deu 

a que, per definició, l’esforç tallant és la derivada del moment torçor i, tal com mostra la 

Figura D.5, el moment torçor per aquest assaig és lineal als trams AB i CE. 

Partint de dues seccions de referència (A i C), es poden calcular els valors del moment 

flector i les equacions que determinen aquests valors per a cada tram (Eq. D.4 per al tram 

AB i Eq. D.5 per al tram CE). 

                                                                                           (Eq. D.4) 

A partir d’aquesta equació (Eq. D.4) s’obté que  el valor del moment flector a la secció B i, 

per tant, en tot el tram BC (la força F1 s’aplica  paral·lelament a aquest tram) és de 

898,3Nm. 

Figura D.4. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 2. 
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                                                                                  (Eq. D.5) 

Amb l’equació anterior (Eq. D.5) es verifica que el moment a la secció C és de 898,3Nm i 

es calcula el moment a la secció E (1460,8Nm). 

 

 

Una vegada realitzat el diagrama del moment flector de la Figura D.5 (aquest moment es 

representa al costat de les fibres sotmeses a tracció de cada secció) s’observa que el seu 

valor en el tram CD és nul, degut a que no hi ha cap força ni reacció aplicada o transmesa 

a aquest tram. 

 Assaig 3 

El següent assaig té les mateixes sol·licitacions que l’anterior, la força aplicada és puntual, 

té el mateix valor i el punt d’aplicació és el mateix que el de l’assaig 2. L’única diferència, tal 

com s’observa a la Figura D.6 és que la força s’aplica des del davant cap enrere. 

Figura D.5. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 2. 
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A la Figura D.7 es pot apreciar que els valors dels esforços normals i tallants són els 

mateixos per a cada secció del seient, però de signes contraris. Això implica que, en 

comptes de treballar a compressió tal com feien a l’assaig 2, els trams AB i CE treballen a 

tracció. 

 

 

El mateix succeeix amb el diagrama del moment flector (Figura D.8), en el qual s’aprecia 

que les fibres sotmeses a tracció es troben en el costat contrari que a l’assaig anterior. 

Aquesta diferència es pot veure de forma evident en comparar ambdues deformades  

(Figures D.5 i D.8). 

 

Figura D.6. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 3. 

Figura D.7. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 3. 
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Assaig 5 

A continuació, es realitzen els càlculs i l’estudi de l’assaig 5. La raó per la qual no s’han dut 

a terme els càlculs de l’assaig 4 és que en aquest, el moment torçor apareix al voltant d’un 

altre eix i que la força puntual aplicada al lateral de l’estructura té un valor molt baix en 

comparació a la resta d’assajos. Per tant, es dimensiona el seient per a tots els assajos 

exposats al plec de condicions i, posteriorment, es verifica que el seient supera aquest 

l’assaig 4 a través de la simulació realitzada mitjançant Catia V5. 

Els assajos 5 i 6 dels quals es mostren els càlculs teòrics inicials realitzats a continuació, 

tenen la peculiaritat de que, a diferència de la resta d’assajos en els quals les forces 

s’apliquen horitzontalment sobre el seient, aquests es caracteritzen per l’aplicació d’una 

força puntual a la part davantera del seient en sentit vertical. És per això que, tant les 

equacions que regeixen aquest dos assajos com els diagrames d’esforços i moments, són 

lleugerament diferents als de la resta. 

Donat que la força aplicada sobre el seient és vertical i no es transmet a la part inclinada 

del seient, no és necessari fer una descomposició d’aquesta. Pel que fa a la força de 

reacció que s’obté a la secció E, aquesta té un sentit vertical i, per tant, és necessari igualar 

la suma de forces i reaccions verticals a zero (Eq. D.6) per tal d’obtenir el seu valor. 

Figura D.8. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 3. 
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                                                                                  (Eq. D.6) 

 

 

 

Per aquest assaig, els trams AB i BC no estan sotmesos ni a esforços normals ni tallant ni a 

moments torçors, degut a que la càrrega aplicada i la reacció calculada a partir de la 

equació anterior (Eq. D.6) no es transmeten a aquest costat del seient. Pel que fa als 

esforços normals i tallants de la resta de trams, els valors obtinguts mitjançant el mètode de 

les seccions són els següents: 

   

Per tant, el tram CE treballa a tracció, mentre que el tram CD està sotmès a un esforç 

tallant en el sentit contrari a les agulles del rellotge (Figura D.10). 

 

Figura D.9. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 5. 
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Finalment, partint de la secció D i aplicant el mètode de les seccions, es poden calcular els 

valors del moment flector i les equacions que determinen aquests valors per a cada tram. 

                                                                                            (Eq. D.7) 

A partir d’aquesta equació (Eq. D.7) s’obté que  el valor del moment flector a la secció C i, 

per tant, en tot el tram BC (la força F1 s’aplica  paral·lelament a aquest tram) és de 300Nm. 

 

 

 

 

Figura D.10. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 5. 

Figura D.11. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 5. 
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 Assaig 6 

Aquest assaig és el mateix que l’assaig 5, però amb una força aplicada lleugerament 

inferior i un sentit d’aplicació d’aquesta força puntual de dalt cap a baix en comptes de ser 

de baix cap amunt. Mitjançant la mateixa equació que s’ha emprat anteriorment per a 

determinar la força de reacció a la secció E (Eq. D.6), s’obté el diagrama de sòlid lliure 

mostrat a la Figura D.12. 

 

 

 

A partir d’aquest diagrama de forces del sòlid lliure, es calculen els valors dels esforços 

normals i tallants als diferents trams en els que s’ha dividit el seient. Novament, els únics 

trams sotmesos a algun d’aquests esforços són el tram CE, que en aquest cas treballa a 

compressió, i el tram CD, que està sotmès a un esforç tallant en el sentit de les agulles del 

rellotge. 

    

Figura D.12. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 6. 
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Utilitzant el mètode de les seccions a partir de la secció D del seient s’obté l’equació que 

defineix el moment flector al tram DC (Eq. D.8). Substituint valors en aquesta equació és 

possible calcular el moment torçor a la secció C i, per tant, també el moment flector en tot el 

tram CE del seient. 

                                                                                            (Eq. D.8) 

 

 

 

  

Figura D.13. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 6. 

Figura D.14. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 6. 
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Assaig 7 

Els assajos que van del 7 fins al 12 es basen en l’aplicació d’una o dues forces lineals 

sobre una mateixa secció del seient en direcció horitzontal. Aquesta força F8 té un valor de 

3000N i pot ser aplicada en el sentit de la marxa del vehicle o en sentit contrari, segons 

l’assaig que es tracti. 

El primer d’aquesta cadena d’assajos és l’assaig 7, que consisteix en aplicar una força 

lineal en el sentit de la marxa del vehicle (des de darrere cap endavant del seient) sobre la 

secció corresponent al centre de masses de la part superior del seient (donat que per a la 

realització del càlculs teòrics inicials s’ha considerat una secció tubular quadrada uniforme, 

el centre de masses de la part superior del seient es troba a la secció central A’, a 310mm 

de l’extrem superior). Per tal d’obtenir el diagrama de forces del sòlid lliure del seient 

(Figura D.15), s’utilitzen les equacions D.1 i D.2 per descompondre la força F8 i l’equació 

D.3 per calcular la força de reacció a la secció E del suport del seient. Tot seguit 

    

 

 

 

Qualitativament, la única diferència amb el primer dels assajos calculats pel que fa als 

diagrames d’esforços normals i tallants, el diagrama del moment flector i la deformada del 

seient és que, donat que la força s’aplica sobre la secció intermèdia de la part superior del 

Figura D.15. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 7. 
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seient, el tram AA’ del seient no està sotmès a cap d’aquests esforços. Això també 

s’aprecia a la deformada del seient, que no es veu alterada en aquest tram. 

Quantitativament, els valors de l’esforç normal i tallant en cadascun dels trams del seient es 

troben detallats a continuació: 

    

    

    

 

 

Aplicant el mètode de les seccions des de les seccions A’ i D es troben les equacions que 

defineixen el moment flector als trams A’C (Eq. D.9) i CE (Eq. D.10).  

                                                                                          (Eq. D.9) 

                                                                                (Eq. D.10) 

El valor del moment flector a la secció B i, per tant, en tot el tram BC és de 898,3Nm. A la 

secció E s’obté que el moment torçor és de 2023,3Nm. 

Figura D.16. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 7. 
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 Assaig 8 

L’assaig 8 té les mateixes sol·licitacions que l’assaig 7, la força aplicada és puntual, té el 

mateix valor i el punt d’aplicació és el mateix. L’única diferència, tal com s’observa a la 

Figura D.18 és que la força s’aplica des del davant cap enrere. 

 

 

A la Figura D.19 es pot apreciar que els valors dels esforços normals i tallants són els 

mateixos per a cada secció del seient, però de signes contraris. Això implica que, en 

comptes de treballar a compressió tal com feien a l’assaig 7, els trams A’B i CE treballen a 

tracció. 

Figura D.17. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 7. 

Figura D.18. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 8. 
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El mateix succeeix amb el diagrama del moment flector (Figura D.20), en el qual s’aprecia 

que les fibres sotmeses a tracció es troben en el costat contrari que a l’assaig anterior. 

Aquesta diferència es pot veure de forma evident en comparar ambdues deformades  

(Figures D.17 i D.20). 

 

 

Assaig 9 

L’assaig 9 consisteix en l’aplicació d’una força idèntica a la de l’assaig 7 i una altra força 

d’igual valor i sentit aplicada sobre l’extrem de la part davantera del seient. Tal com es pot 

observar a la Figura D.21, la força total aplicada horitzontalment sobre el conjunt del seient 

és el doble i, per tant, la reacció a la secció E també ho és i té un valor de 6000N. 

Figura D.19. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 8. 

Figura D.20. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 8. 
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Al diagrama d’esforç normal de la Figura D.22 s’aprecia  que, amb l’aplicació d’aquesta 

nova força, el tram CD del seient es troba sotmès a tracció amb un valor de 3000N (a 

diferència del que succeeix a l’assaig 7, en el qual aquest tram no està sotmès a cap tipus 

d’esforç). Qualitativament, el diagrama d’esforç tallant no varia, tot i que el valor d’aquest 

esforç al tram CE passa a ser de 6000N en comptes de 3000N, ja que la força aplicada 

perpendicularment a aquest tram és el doble. 

 

 

A l’hora de calcular el moment flector a cadascun dels trams del seient succeeix el mateix. 

Qualitativament, el diagrama és el mateix, però a la Figura D.23 s’observa que el moment 

flector a la secció E del seient és molt més elevat. 

Figura D.21. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 9. 

Figura D.22. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 9. 
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 Assaig 10 

L’assaig 10 és el mateix assaig que l’anterior, però les forces s’apliquen sobre el seient des 

del davant cap enrere (Figura D.24). 

 

 

Els valors dels esforços normals i tallants són els mateixos que els de l’assaig 9, però de 

signe contrari (Figura D.25). Ara, els trams A’B i BC treballen a tracció i el tram CD a 

Figura D.23. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 9. 

Figura D.24. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 10. 
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compressió. A més, els trams A’C i CE estan sotmesos a un esforç tallant en el sentit 

contrari de les agulles del rellotge. 

 

 

A l’hora de calcular el moment flector i representar la deformada del seient, a la Figura D.26 

s’observa que les fibres sotmeses a tracció del seient són dels del costat contrari de 

l’assaig anterior. Els valors absoluts del moment flector, però, són els mateixos. 

 

 

 Assaig 11 

Els dos assajos següents consisteixen en l’aplicació de dues forces lineals amb un valor de 

3000 N. Aquestes dues forces lineals s’apliquen sobre els centres de massa G1 i G2, que 

són els centres de massa de l’estructura del seient i del suport, respectivament. En el 

Figura D.25. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 10. 

Figura D.26. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 10. 
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primer d’aquests dos assajos, les forces s’apliquen en el sentit d’avanç del vehicle, és a dir, 

de darrere cap endavant. Aplicant les equacions trigonomètriques presentades al principi 

de l’Annex (Eq. D.1 i Eq. D.2) i igualant les forces horitzontals a zero (Eq. D.3), s’obté el 

diagrama de forces de la Figura D.27 mostrat a continuació. 

    

 

 

 

A partir d’aquests valors, s’obtenen els esforços normals i tallants que es detallen tot seguit 

i la seva representació als diagrames corresponents de la Figura D.28. 

    

    

   

 

Figura D.27. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 11. 
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Tot seguit, es mostres les equacions que defineixen el valor de l’esforç flector als trams 

A’B, CC’ i C’E (Eq. D.11, D.12 i D.13, respectivament). 

                                                    (Eq. D.11) 

                                     (Eq. D.12) 

                           (Eq. D.13) 

A partir d’aquestes equacions, s’obté el diagrama d’esforç flector de la Figura D.29, on els 

valors de la secció B és de 898,3Nm (el tram BC té també aquest valor), el de la secció C’ 

és de 1460,8Nm i el de la secció encastada E és de 2585,8Nm. 

 

Figura D.28. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 11. 
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 Assaig 12 

A l’assaig 12, les càrregues aplicades són les mateixes, però en el sentit contrari, és a dir, 

de davant cap enrere. Utilitzant les mateixes equacions que per a l’assaig 11, s’obté el 

diagrama de forces del sòlid lliure de la Figura D.30. 

 

 

Els diagrames d’esforç normal i tallant d’aquest assaig són els mateix que per a l’assaig 

anterior, però amb els signes contraris. Això implica que els trams que treballaven a 

compressió ara ho fan a tracció i els que estaven sotmesos a un esforç tallant en sentit 

horari ara estan sotmesos a un esforç tallant en sentit anti-horari (Figura D.31). 

Figura D.29. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 11. 

Figura D.30. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 12. 
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Pel que fa al diagrama del moment flector i la deformada del seient (Figura D.32), es pot 

apreciar que les fibres sotmeses a tracció són les que estan a les cares internes del seient. 

Els valors absoluts d’aquest esforç són els mateixos que els de l’assaig 11. 

 

 

D.1.2. Dimensionat del gruix i l’ample del seient 

Per tal de dimensionar el gruix i l’ample dels elements estructurals del seient, és necessari 

comparar tots els assajos anteriors i determinar quines són les seccions crítiques i quins 

són els esforços als que estan sotmeses. Cal tenir present que els trams del seient que es 

volen dimensionar en aquest apartat són els formats per l’estructura pròpia del seient, és a 

dir, les peces fabricades amb plàstic ABS (trams AA’, A’B, BC i CD). El tram CE, que 

Figura D.31. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 12. 

Figura D.32. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 12. 
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correspon al suport del seient, es dimensiona amb els assajos calculats en el següent 

apartat. 

Una vegada realitzat l’estudi comparatiu de tots els assajos analitzats, es determina que la 

secció crítica del seient és la secció B dels assajos que van des del 7 fins el 12. En aquesta 

secció, s’ha de diferenciar entre la secció del tram A’B i la del tram BC, que tal com es pot 

observar a la taula D.1 estan sotmeses al mateix moment flector, però tenen sol·licitacions 

diferents pel que fa als esforços normal i tallant. 

Esforços 
Trams 

A’B BC 

Normal (Nx) ± 776,5 N ± 3000 N 

Tallant (Ty) ± 2897,8 N 0 

Moment flector (Mz) ± 898,3 Nm ± 898,3 Nm 

 

El criteri que s’aplica a les seccions crítiques del seient per tal de dimensionar-lo amb un 

gruix constant és el criteri de Von Misses. En aquest, es té en compte l’esforç flector i 

l’esforç tallant amb diferents proporcions, segons l’equació general que es mostra tot seguit 

(Eq. D.14): 

                            (Eq. D.14) 

Pel coeficient de seguretat γs es pren un valor de 1,5. La tensió del límit elàstic (Tensile 

Stress at Yield de la taula de materials de l’Annex B.1) del material, σMAT, correspon a la 

tensió a partir de la qual el material emprat comença a plastificar, és a dir, pateix una 

deformació permanent. Aquest paràmetre es defineix com el nivell de tensió per al qual la 

deformació permanent és del 0,2% respecte la dimensió original del material [20]. Per tal 

de realitzar els càlculs inicials del seient s’utilitza el material Lustran ABS LGA, que 

correspon a una família de materials dels quals el camp d’aplicació principal és la fabricació 

d’elements d’interiors d’automòbils. El valor de la tensió del límit elàstic per aquest material 

és de 37MPa. 

Taula D.1. Esforços a les seccions crítiques dels elements estructurals del 

seient. 
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Per superposició, en el càlcul de la tensió de l’esforç flector de la secció (Eq. D.15) 

intervenen 3 sumands, corresponents a l’esforç normal i els moments flectors a l’eix “y” i 

l’eix “z” [22, pàg. 121]. 

                                                                  (Eq. D.15) 

La secció crítica d’estudi únicament es troba sotmesa a l’esforç normal Nx i al moment 

flector Mz (Figures D.33 i D.34). 

 

 

 

 

L’equació anterior, per tant, pot ser simplificada en l’equació Eq. D.16 que es mostra a 

continuació: 

                                                                                (Eq. D.16) 

Figura D.33. Distribució de l’esforç normal a una secció del seient. 

Figura D.34. Distribució del moment flector a una secció del seient. 
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La distribució de la tensió de l’esforç de l’esforç tallant (Figura D.35) s’obté per simetria de 

dos semitubs de secció C i es defineix per les equacions mostrades a continuació (Eq. D.17 

a les ales superior i inferior i Eq. D.18 a l’ànima) [23, pàg. 69]. 

 

 

                                                                                   (Eq. D.17) 

                                             (Eq. D.18) 

El valor d’aquesta tensió al punts 1, 2, 5 i 6 i als punts on pren el valor màxim (3 i 4) es 

calcula a partir de les expressions mostrades a continuació (Eq. D.19 i D.20, 

respectivament), substituint els valors de “y” i “z” per zero. 

                                                                          (Eq. D.19) 

                                                                       (Eq. D.20) 

Figura D.35. Distribució de l’esforç tallant a una secció tubular 

rectangular. 
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L’àrea de la secció tubular rectangular de la Figura D.2 es calcula segons l’equació Eq. 

D.21, mentre que el moment d’inèrcia Iz d’aquesta secció (Eq. D.23) s’obté a partir del 

moment d’inèrcia de dues seccions rectangulars massisses (Eq. D.22), restant el moment 

d’inèrcia del rectangle interior al del rectangle exterior (això es pot fer, donat que l’eix “z” 

d’ambdues seccions massisses és el mateix). 

                                                                              (Eq. D.21) 
 

                                                                                  (Eq. D.22) 
 

                                  (Eq. D.23) 

Els punts de la secció B candidats a ser els punts crítics poden ser classificats en 2 grups: 

per un costat, els punts 1 i 2, sotmesos a una tensió de l’esforç flector màxima (tant si el 

seient està sotmès a compressió com si ho està a tracció, és a la part interna del seient on 

les tensions degudes a l’esforç normal i al moment flector es sumen); mentre que els punts 

3 i 4 estan sotmesos a una tensió de l’esforç tallant màxima, però un moment flector nul. 

Per tal de minimitzar el valor de la tensió del límit elàstic, és necessari que l’ample del 

seient (paràmetre “h”) sigui el més elevat possible. No obstant, cal tenir en compte l’aspecte 

funcional i pràctic del seient, pel qual es dóna un valor de 50 mm a aquest paràmetre. 

 Punts 1 i 2 

En aquests punts de la secció, l’expressió de la variable “y” (Eq. D.24) correspon a la meitat 

de l’ample del seient (25 mm), mentre que l’expressió de l’esforç tallant que s’ha d’aplicar 

és la Eq. D.19. 

                                                                                               (Eq. D.24) 

El gruix mínim que es requereix per a la secció B del tram A’B és de 2,52mm. Les 

sol·licitacions de la mateixa secció al tram BC són menors, obtenint-se un gruix mínim 

necessari de 1,65mm. 



Disseny i estudi de les sol·licitacions d’un seient de tren mitjançant CATIA V5: Annexos (Vol. 1) Pág. 89 

 

 Punts 3 i 4 

En aquests punts de la secció, el valor de la variable “y” és de zero, mentre que l’expressió 

de l’esforç tallant que s’ha d’aplicar és la Eq. D.19. El gruix mínim que es requereix per a la 

secció B del tram A’B és de 2,07mm. Les sol·licitacions de la mateixa secció al tram BC 

són molt menors, obtenint-se un gruix mínim necessari de 0,12mm. 

A partir dels resultats obtinguts, es decideix imposar un gruix inicial de 2,6mm per a les 

posteriors simulacions estàtiques que es duen a terme. A continuació es mostra la taula 

resum (Taula D.2) dels valors mínims obtinguts pel gruix del seient per a cada grup de 

punts i cadascuna de les seccions estudiades. 

Punts 
Trams 

A’B BC 

1 i 2 2,52 mm 1,65 mm 

3 i 4 2,07 mm 0,12 mm 

Gruix inicial 2,6 mm 

 

D.2. Resistència dels ancoratges i energia d’absorció del seient 

Per al càlcul de la resistència del suport del seient i l’energia d’absorció del conjunt, es 

realitzen una sèrie d’assajos més estrictes que els anteriors. En aquests assajos, els 

esforços als que es troben sotmesos l’estructura del seient i els suports són més elevats 

que en tots els assajos anteriors, no obstant, segons les especificacions d’aquests assajos 

extrets de diferents normatives europees i internacionals, està permesa la fallada de 

l’estructura del seient (peces de plàstic), podent arribar a deformar plàsticament. És per 

això, que els càlculs que es mostren tot seguit s’utilitzen únicament per al dimensionament 

dels suports i els cargols. 

Determinar si el seient dissenyat verifica les especificacions d’aquests assajos pel que fa a 

l’absorció d’energia és important per tal de assegurar que aquest no és ni massa tou ni 

massa rígid. Per això, alguns dels assajos que es calculen a continuació especifiquen el 

desplaçament de diferents punts del seient una vegada aplicada la força corresponent. No 

obstant, en aquest apartat, no es fan els càlculs de desplaçament, sinó que, una vegada 

Taula D.2. Taula resum dels càlculs pel mínim gruix del seient. 
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dimensionat tot el conjunt (estructura i suport), es realitzen diferents simulacions que 

permetin verificar si el seient compleix els criteris d’absorció d’energia descrits a la 

memòria. 

La secció utilitzada a l’hora de dissenyar les dues potes dels suports són seccions en C, 

situades simètricament i separades una certa distancia (Figura D.36). En aquest apartat de 

l’Annex es pretén determinar el gruix que ha de tenir la xapa d’acer utilitzada en la 

fabricació dels suports i els paràmetres característics de les seccions en C de les potes. 

 

 

D.2.1. Diagrames d’esforç 

Igual que s’ha fet per al càlcul de la resistència de l’estructura del seient, abans d’obtenir 

uns valors òptims o adequats per als paràmetres del suport (Figura D.36) és necessari 

calcular tots els esforços als que està sotmès el conjunt del seient (normal, tallant i moment 

flector) per a cadascun dels assajos. Una vegada obtinguts aquests valors, es determina la 

secció crítica i es dimensiona tot el suport a partir d’aquesta secció. Per al dimensionament 

dels cargols, però, es consideren els esforços que pateixen les seccions C i E del tram CE 

del seient. 

 Assaig 13 

El primer d’aquest grup d’assajos consisteix en la aplicació de dues forces lineals sobre la 

part posterior del seient en el sentit d’avanç del vehicle. Novament, a partir de les equacions 

definides al principi de l’Annex (Eq. D.1, D.2 i D.3) es pot representar el diagrama del sòlid 

lliure de la Figura D.37 i fer la descomposició de les forces aplicades sobre el seient. 

Figura D.36. Esquema general de la secció del suport del seient. 
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A partir d’aquests valors i utilitzant els mètode de les seccions, s’obtenen els diagrames 

d’esforços normal i tallant de la Figura D.38, on es pot apreciar que el seient treballa a 

compressió i els esforços tallants als que està sotmès tenen sentit horari. 

 

 

Figura D.37. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 13. 

Figura D.38. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 13. 
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Per tal de trobar la deformada qualitativa del seient per a l’assaig 13 i determinar els valors 

del moment flector al que es troba sotmesa cadascuna de les seccions que el componen 

s’utilitza, novament, el mètode de les seccions, a partir del qual es dedueixen les equacions 

que es presenten a continuació (Eq. D.25, D.26 i D.27) i que defineixen el valor del moment 

flector per als trams A’A’’, A’’B i CE, respectivament.  

                                                                                     (Eq. D.25) 

                                                                (Eq. D.26) 

                                                                  (Eq. D.27) 

Tal com succeeix a tots els assajos que es presenten al plec de condicions estructurals 

d’aquest seient, el valor del moment flector del tram BC és el mateix que s’obté a la secció 

B. 

 

 

Aquest assaig és uns dels que, juntament amb els assajos 15 i 16 que es calculen a 

continuació, s’utilitza per determinar si el nivell d’absorció d’energia del seient és l’adequat, 

mitjançant la utilització d’algunes de les eines CAE de les que disposa el Catia V5. 

 

 

Figura D.39. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 13. 
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 Assaig 14 

L’assaig 14 és l’únic assaig d’aquest grup que únicament serveix per dimensionar els 

suports del seient i els cargols que fan d’unió entre les diferents parts (no inclou 

requeriments d’absorció d’energia). Aquets assaig es basa en l’aplicació d’una única força 

lineal a una certa alçada sobre la part posterior del seient i en el sentit d’avanç del vehicle.  

 

 

La Figura D.40 mostra el diagrama de forces del sòlid lliure del seient, obtingut a partir de 

les equacions utilitzades als assajos anteriors. 

 

 

Donada la similitud que existeix amb l’assaig 7 del plec de condicions estructurals (l’única 

diferència és l’alçada sobre la qual s’aplica la càrrega i el valor d’aquesta força és superior), 

Figura D.40. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 14. 

Figura D.41. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 14. 
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les equacions emprades per a la determinació dels esforços normal i tallant i del moment 

flector són les mateixes, obtenint-se els diagrames i la deformada de les Figures D.41 i 

D.42. 

 

 

 Assaig 15 

L’assaig 15 és equivalent al 13 (el 15 és propi de la normativa americana, mentre que el 13 

s’inclou als reglaments i directives europees), tant pel que fa a la disposició de les forces 

que s’apliquen sobre el seient com a la raó de ser d’aquest assaig (dimensionar el suport i 

els cargols però, sobretot, determinar si el seient compleix els requeriments d’absorció 

d’energia del seient). 

 

 

Figura D.42. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 14. 

Figura D.43. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 15. 
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Utilitzant les equacions generals mostrades al principi de l’Annex (Eq. D.1, D.2 i D.3) s’obté 

la descomposició de les forces i el diagrama de forces del sòlid lliure que s’observa a la 

Figura D.43. Tot seguit, es mostren els diagrames d’esforços corresponents a aquest 

assaig (Figures D.44 i D.45). 

 

 

 

 

 Assaig 16 

Aquest és l’últim assaig dels que consta el plec de condicions estructurals del seient a 

dissenyar. Consisteix en l’aplicació d’una força lineal de 5000N a la zona davantera del 

seient i en el sentit contrari al de la marxa. 

Figura D.44. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 15. 

Figura D.45. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 15. 
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La Figura D.46 mostra el diagrama de forces del sòlid lliure una vegada descomposta 

aquesta força de 5000N i calculada la força de reacció a la secció E, on el seient es troba 

encastat a terra. 

 

 

Per tal d’obtenir els valors dels esforços als que es troba sotmès el seient i els diagrames 

corresponents (Figures D.47 i D.48), s’utilitzen les equacions de l’assaig 8, que també 

consisteix en l’aplicació d’una força lineal des de la part davantera del seient cap a la part 

posterior. 

Figura D.46. Diagrama de forces del sòlid lliure de l’assaig 16. 

Figura D.47. Diagrames d’esforç normal i tallant de l’assaig 16. 
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Als diagrames d’esforços dels assajos mostrats, es pot apreciar com els valors absoluts 

d’aquestes magnituds són extremadament elevats a les parts estructurals del seient (peces 

de plàstic) en comparació amb els dels primers assajos calculats. No obstant, cal recordar 

que aquestes peces es dimensionen a partir del primer grup d’assajos i que en aquests 

últims està permesa la seva fallada. 

D.2.2. Dimensionat del suport i els cargols 

Els últims assajos mostrats han estat dissenyats amb l’objectiu de dimensionar el suport i 

els elements d’unió i determinar si l’energia d’absorció del conjunt del seient és la 

necessària i suficient per complir els requeriments especificats a la normativa. A 

continuació, es detallen els càlculs que s’han dut a terme per a realitzar el dimensionat 

inicial del suport del seient i dels cargols que serveixen d’unió entre els diferents elements 

d’aquesta estructura (la verificació del nivell d’energia d’absorció del seient es du a terme a 

les simulacions estàtiques realitzades amb Catia V5). 

D.2.2.1. Suport 

Tal com s’ha explicat anteriorment, els últims assajos estudiats són els que s’han dissenyat 

per al dimensionat del suport del seient. No obstant, a l’hora de realitzar aquest 

dimensionament és necessari tenir en compte tots els assajos (també els que han servit per 

calcular la resistència estructural del seient) i, entre tots ells, escollir la secció que està 

sotmesa a uns esforços més elevats per tal de dur a terme els càlculs pertinents. 

Figura D.48. Diagrama del moment flector i deformada de l’assaig 16. 
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A l’hora d’escollir l’assaig i la secció crítica que condicionen aquest dimensionat, cal 

estudiar quina és la combinació que amb un moment flector més elevat. Deguda a la 

distribució de les forces aplicades, s’observa clarament que la secció crítica del seient es 

correspon amb el punt d’encastament d’aquest amb el terra, és a dir, la secció E. L’assaig 

en el qual el moment flector pren un valor més elevat és el 14 amb un valor de 3750Nm i un 

esforç tallant de 5000N (Taula D.3). 

Esforços 
Secció 

E 

Normal (Nx) 0 

Tallant (Ty) 5000 N 

Moment flector (Mz) 3750 Nm 

 

La Figura D.36 mostra l’esquema general de la secció del suport dissenyat. En aquest 

apartat, es pretén determinar quins han de ser els valors dels paràmetres F, J i “gruix” 

(d’ara en endavant s’anomenaran “h”, “b” i “e”, respectivament) per tal que el suport superi 

tots els assajos. El paràmetre H no té cap influència sobre els resultats que es puguin 

obtenir els aquests càlculs, no obstant, sí que és un paràmetre determinant per a l’assaig 4 

del plec de condicions. La verificació d’aquest assaig es du a terme mitjançant la simulació 

estàtica amb Catia V5, però cal tenir present que el moment d’inèrcia del suport a l’eix “y” 

és major quan major sigui aquest paràmetre. És per aquesta raó que el valor d’aquest 

paràmetre es fixa en 400mm. 

Partint del fet que l’eix “z” d’un perfil C és el mateix que el de dos perfils C situats de forma 

simètrica (cas d’estudi), és possible calcular el moment d’inèrcia de la secció del suport Iz a 

partir del moment d’inèrcia d’un perfil C, Iz_C (Eq. D.28). 

                                                                                             (Eq. D.28) 

Per tal d’obtenir l’expressió de Iz_C en funció dels diferents paràmetres de la secció del 

suport, és necessari aplicar el teorema de Steiner (Eq. D.29 [22, pàg. 103]) de les 3 

seccions rectangulars massisses en les que es descompon un perfil en C (Figura D.49). 

Taula D.3. Esforços a la secció crítica del suport del seient. 
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                                                                           (Eq. D.29) 

 

 

Tot seguit, es mostren les expressions que defineixen el moment d’inèrcia, l’àrea y la 

distància del centre de masses a l’eix “z” de cadascuna de les 3 seccions en que es 

descompon el perfil C (Eq. D.30). 

   

    

                                   (Eq. D.30) 

El procediment utilitzat i les expressions emprades per tal d’obtenir el gruix mínim del seient 

necessari per tal de garantir el compliment de la normativa són els mateixos que per al 

càlcul de la resistència estructural del seient. Tanmateix, els punts de la secció candidats a 

ser els punts crítics són els de les cantonades interiors del seient dels perfils C (punts 1 i 2 

de la Figura D.35) en els quals la tensió de l’esforç flector és màxima, i els punts 3 i 4 en els 

quals la tensió de l’esforç tallant és màxima, mentre que  la de l’esforç flector és nul·la. 

El coeficient de seguretat utilitzat en el dimensionat del suport és de 1,5 (el mateix que s’ha 

utilitzat al càlcul de la resistència estructural del seient), mentre que el material emprat en 

Figura D.49. Descomposició de la secció en perfil C en 3 seccions 

rectangulars massisses. 
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aquests càlculs teòrics inicials és el S275JR (bobina d’acer laminat en calent) amb un valor 

per a la tensió del límit elàstic de 275MPa. 

 Punts 1 i 2 

En aquests punts de la secció, l’expressió de la variable “y” (Eq. D.31) correspon a la meitat 

de l’amplada del suport. Es fixa un valor del paràmetre “h” de 140mm, arribant a un 

compromís entre funcionalitat (cal deixar un espai lliure a la zona inferior del seient) i 

optimització (contra major és aquest valor, més resistència té el suport). Per altre costat, el 

valor que es dóna al paràmetre “b” de la secció per tal de garantir un bon comportament del 

seient enfront als esforços als que està sotmès és de 55mm. 

                                                                                               (Eq. D.31) 

Per tant, prenent els punts crítics 1 i 2, el gruix mínim que es requereix per a la secció E del 

suport és de 1,89mm. 

 Punts 3 i 4 

En aquests punts de la secció, el valor de la variable “y” és de zero, mentre que l’expressió 

de l’esforç tallant que s’ha d’aplicar és la Eq. D.19. El gruix mínim que es requereix per a la 

secció E del suport és de 0,19mm.  

A partir dels resultats obtinguts, es decideix imposar un gruix inicial de 1,9mm per a les 

posteriors simulacions estàtiques que es duen a terme. A continuació es mostra la taula 

resum (Taula D.4) dels valors mínims obtinguts pel gruix del seient per a cada grup de 

punts estudiats. 

Punts 
Secció 

E 

1 i 2 1,89 mm 

3 i 4 0,19 mm 

Gruix inicial 1,9 mm 

 

 

Taula D.4. Taula resum dels càlculs pel mínim gruix del suport. 



Disseny i estudi de les sol·licitacions d’un seient de tren mitjançant CATIA V5: Annexos (Vol. 1) Pág. 101 

 

D.2.2.2. Cargols 

Per tal de dimensionar els cargols que s’utilitzen per unir les diferents parts del seient, és 

necessari estudiar cadascuna de les seccions en les quals es situa una unió cargolada 

(Figura D.50). En aquesta figura també es mostren els resultats obtingut en aquest apartat, 

pel que fa a la dimensió i classe d’aquests cargols. Per al disseny realitzat, existeixen tres 

seccions en les quals és necessària la utilització d’unions cargolades: la primera té l’objectiu 

d’unir les peces estructurals del seient amb l’element superior del suport; a la segona 

secció, s’uneix l’element superior del suport amb les dues potes del suport; i finalment, les 

unions cargolades de la tercera secció tenen la funció d’ancorar el conjunt del seient a 

terra. 

 

 

Els diferents esforços als quals està sotmesa una unió cargolada són la força separadora 

axial i la força separadora transversal (Figura D.51). El primer d’aquests esforços es deu a 

l’actuació d’una força de tracció que tendeix a separar les dues peces unides. L’únic dels 

assajos del plec de condicions del seient en el qual actua una força amb aquestes 

característiques és el 5, amb un valor de 1200N. El dimensionament de la unió cargolada 

segons aquesta força separadora és especialment crític en unions on no es desitja que hi 

hagi obertura de la junta. La força separadora transversal és l’esforç més crític per al cas 

d’estudi i, per tant, l’esforç a partir del qual es dimensionen les unions cargolades del 

seient. Aquesta es deu a l’acció de l’esforç tallant que actua sobre el suport, que és màxim 

als assajos 9 i 10, amb un valor constant de 6000N a tot el suport. 

Figura D.50. Localització, dimensió i classe dels cargols. 
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La unió cargolada pot resistir aquest esforç tallant per fregament entre les peces unides o 

per la resistència al cisallament dels cargols [23, pàg. 83]. Aquesta última opció no és gens 

recomanable i, per tant, es dimensiona la unió per fregament a partir de l’aplicació d’una 

resistència al lliscament mitjançant la força de fregament Ff entre les peces unides. 

L’objectiu d’aquest apartat és determinar quina ha de ser la força de muntatge màxima 

FMmàx necessària, a partir de la qual s’escull la classe i la dimensió de la unió cargolada. 

Emprant l’equació Eq. D.32 [24, pàg. 83] s’obté la força de muntatge mínima necessària 

per a un coeficient de seguretat al lliscament Cs de 1,25. El coeficient de fregament μ 

considerat és de 0,1 (cas més desfavorable), el nombre de cargols a cada secció del suport 

és de 4 i el nombre de superfícies de fregament és 1 (unió cargolada entre dues peces).  

                                                                                     (Eq. D.32) 

El valor de la força de muntatge mínima de la unió cargolada estudiada és de 18750N. 

Aquest valor i el de la força de muntatge màxima estan relacionats amb el factor de collada 

αc (la Taula D.4 mostra els valors orientatius d’aquest paràmetre en diverses 

circumstàncies) segons l’equació Eq. D.33 [24, pàg. 42]. El procediment de collada escollit 

es basa en la utilització d’una clau pneumàtica i la rosca no lubricada. 

                                                                                (Eq. D.33) 

Figura D.51. Forces de muntatge del conjunt format pel cargol i la femella. 
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El valor d’aquesta força de muntatge màxima és de 37500N. A partir d’aquest valor, s’escull 

la classe i la dimensió dels cargols utilitzats, considerant un coeficient de fregament global 

μG de 0,14 segons la Taula D.5 (tant els cargols com les femelles tenen un recobriment 

galvànic i no estan lubricats).  

 

 

La Taula D.6 mostra els valors de la força de muntatge límit FM_lim per a diferents 

combinacions de classes i dimensions dels cargols i pel coeficient de fregament global 

considerat. Es tracta d’escollir una combinació que proporcioni una força de muntatge límit 

superior a la força de muntatge màxima calculada anteriorment. A continuació, es mostren 

quina és la millor combinació per a cada classe de cargol (8.8, 10.9 i 12.9): 

 Opció 1: classe 8.8 i mètrica M12. El valor de FM_lim és de 38300N. 

Taula D.4. Valors orientatius del factor de collada, αc [24, pàg. 42]. 

Taula D.5. Coeficient de fregament global μc per a diversos estats de 

superfícies i estat de lubricació [24, pàg. 41]. 
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 Opció 2: classe 10.9 i mètrica M12. El valor de FM_lim és de 54000N. 

 Opció 3: classe 12.9 i mètrica M10. El valor de FM_lim és de 44300N. 

 

 

Per tal de no sobredimensionar en excés els cargols, s’escull l’opció amb una força de 

muntatge límit més pròxima a la força de muntatge màxima calculada (opció 1). Per tant, 

els cargols emprats en la subjecció dels suports tenen una mètrica M12 i pertanyen a la 

classe 8.8 (la força de muntatge límit és 38300N i el moment de muntatge corresponent és 

de 86Nm). El moment de muntatge que cal prescriure a aquests cargols és el 90% del 

moment de muntatge obtingut de la Taula D.6 i, per tant, el valor d’aquest paràmetre és de 

77,4Nm. 

A la Taula D.7 es mostra la taula resum de les propietats i característiques dels cargols 

escollits i les femelles que cal utilitzar en aquestes unions (classe de resistència i propietats 

mecàniques). S’utilitzen 4 unions cargolades idèntiques a cadascuna de les seccions 

definides a la Figura D.50 (la classe i dimensions dels cargols i les femelles de les 3 

seccions són els mateixos, donat que els esforços als que es troben sotmeses aquestes 

seccions és el mateix). 

Taula D.6. Valors del moment de muntatge MM i la força de muntatge 

límit MM lim per a diferents cargols [24, pàg. 75]. 
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Taula D.7. Classes de resistències de cargols i femelles [24, pàg. 

46]. 


