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Resum 

Aquest projecte té la funció de recollir la feina realitzada i l’experiència aconseguida en la 

fabricació del primer seient de fibra de carboni de l’equip de l’ETSEIB Motorsport, durant la 

temporada 2011; per tal que sigui de màxima utilitat als equips dels anys vinents que 

participaran en la competició de la Formula Student. 

Primer es realitzarà un estudi dels materials més emprats, així com dels processos per a 

fabricar un seient amb aquests materials, i es seleccionarà l’opció més adient. 

Es detallarà, partint del CAD del xassís del monoplaça CAT04, com es va treballar amb 

l’assemblatge del cotxe, seguint criteris d’ergonomia, per tal d’analitzar quina és la posició 

més òptima del seient per a que el pilot s’integri al màxim amb els sistemes del cotxe: com 

el volant, la direcció, el reposapeus i els pedals. A partir del xassís del monoplaça CAT03, 

que ja es sabia que el del CAT04 seria molt semblant, es van obtenir tres models de seient 

en poliuretà expandit segons tres espatlles de pilots diferents. 

A partir d’aquests models es va procedir a treballar en dues direccions: 

 Escanejar tridimensionalment, els models per aconseguir un CAD del seient, i així 

situar-lo en l’assemblatge del cotxe, per tal de poder estudiar els seus esforços i 

dissenyar i fabricar en alumini els inserts i els suports necessaris per a fixar-lo 

adequadament al xassís. 

  A partir del model de poliuretà, treballar amb ell per a fabricar un model del seient 

en guix, del qual obtenir un motlle per poder laminar el seient en fibra de carboni. 

S’expliquen les característiques i els tractaments necessaris en els motlles, així com tot el 

procés de laminació per tal d’obtenir la millor qualitat en les peces laminades segons el 

mètode escollit, laminació en fibra de carboni i carbon-kevlar per via humida amb posterior 

aplicació del buit. 

Es descriu com es van dissenyar i simular els suports per poder fixar el seient per mitjà dels 

seus inserts al xassís, en la posició determinada gràcies al CAD del cotxe; aquests suports 

han de permetre la fixació i retirada del seient en el mínim temps possible. 

Es detallen el diagrama de gantt, l’estudi d’impacte ambiental i el pressupost del projecte. 
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1. Glossari 

 

CAD: “Computer Aided Design”: Disseny Assistit per Ordinador. 

Cockpit: habitacle del vehicle destinat al pilot. 

Firewall: element de seguretat, obligatori per normativa, d’un material ignífug que no ha de 

permetre visió directa entre el pilot, el motor i cap component a més de 60ºC; per tal de 

protegir-lo de fuites o focs en cas d’avaria o accident. 

Fronthoop: component de seguretat del xassís, obligatori per normativa, és l’arc d’acer 

frontal  anti-bolacada, col·locat sobre les cames del pilot que té com a finalitat protegir en 

cas de bolcada del vehicle, separant-lo del terra. 

Mainhoop: component de seguretat del xassís, obligatori per normativa, és l’arc d’acer 

principal anti-bolcada col·locat sobre el cap del pilot que té com a finalitat protegir-lo en cas 

de bolcament. 

Honeycomb: geometria en forma de panell d’abella. 

Package: definició de les característiques principals del vehicle, així com de la ubicació de 

tots els seus components. 

Percentils humans: És un sistema utilitzat en antropometria que permet la definició de les 

característiques humanes com les dimensions del cos el pes, o la força, segons el gènere i 

el percentatge de població amb un valor superior. Per exemple, un home del 95% percentil 

europeu té una altura de 1,85m i només un 5% de la població masculina té una altura 

superior. Una dona del 5% percentil té una altura de 1,52m i només un 5% de les dones 

europees tenen una altura inferior. 

Els percentils són molt utilitzats en disseny, especialment el del 95% dels homes i el 5% de 

les dones, ja que així els dissenyadors s’asseguren que el 95% de la població total podrà 

utilitzar el producte dissenyat sense problemes. 
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2. Prefaci 

2.1. Que és la Formula Student 

La Formula Student és una competició anual, on equips d’estudiants de totes les 

universitats del món, dissenyen, construeixen i piloten un monoplaça de competició, i per 

mitjà d’una sèrie de proves puntuables, s’avalua quin és el millor. 

La Formula Student és la variant europea de l’americana Formula SAE (society of 

automotive engineerings) que començà en el 1978 originalment coneguda com a “SAE mini 

Indy”. 

El concepte darrera la Formula Student és que una companyia fictícia contracta un equip 

d’enginyers per a desenvolupar un monoplaça de competició d’ estil formula. 

El principal consumidor d’aquest cotxe de competició serien els pilots no professionals de 

cap de setmana que participarien en carreres d’autocross. 

Cada equip d’enginyers dissenya i construeix el prototip dins de l’estricta normativa de la 

competició que té principalment dos objectius: garantir la seguretat en pista (els 

monoplaces són pilotats per els propis estudiants) i promoure les solucions creatives. 

El prototip serà avaluat per veure la viabilitat de la seva producció en sèrie, en un nombre 

de proves diferents. Els punts de les proves, sobre un total de 1000 punts, que són repartits 

de la següent forma: 

 

Proves Estàtiques Punts Proves Dinàmiques Punts 

Design Event 150 Acceleration Event 75 

Cost & Manufacturing Analisys Event 100 Skidpad Event 50 

Presentation Event 75 Autocross Event 150 

  Endurance Event 300 

  Fuel Economy 100 

Punts Totals: 1000   
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Les primeres proves a superar en la competició no puntuen, són 4 i és obligatori passar-les 

per tal de poder participar en les proves dinàmiques ja que es comprova la seguretat del 

vehicle per mitjà de la normativa. Aquestes primeres proves consisteixen en: 

• Scrutineering: un equip d’experts en el món de l’automoció avaluen que el vehicle 

compleix tots els requisits especificats a la normativa. Es comproven les distàncies, 

geometria, posicions del pilot, pes del vehicle, materials, solucions emprades, etc. Per 

comprovar que és segur competir amb el monoplaça. 

• Tilt test: el vehicle amb el pilot es situen a sobre d’una plataforma horitzontal, aquesta 

plataforma s’inclina inicialment fins a 30º (respecte l’eix longitudinal del monoplaça) per 

comprovar que no existeix pèrdua de líquids, i finalment s’augmenta l’angle fins als 60º (el 

que correspondria a 1,7G’s, un valor molt alt) per comprovar que el vehicle no bolca. 

• Noise Test: depenent del model de motor, el pilot ha de revolucionar-lo fins a arribar a les 

revolucions que la normativa exigeix. En aquest moment, el nivell màxim de sonoritat en un 

punt proper al tub d’escapament no pot superar els 110 dBA. 

• Brake test: és demostra que el sistema de frenada pot bloquejar les 4 rodes a l’hora 

(garantir una suficient capacitat de frenada), sense que el vehicle es desviï d’una trajectòria 

recta (nivell d’estabilitat mínim al frenar) després d’haver accelerat durant un tram delimitat. 

- Proves estàtiques: 

Design Event: Un grup de jutges experts en diversos camps de l’automoció (xassís, 

aerodinàmica, motors, suspensions, món de la competició...), avaluen en el propi box de 

l’equip, el disseny general del vehicle, els criteris que s’han seguit per prendre les decisions 

i els coneixements dels responsables de cada secció. Després de la prova, el cap dels 

jutges es dirigeix a l’equip per retornar un feedback, per tal que l’any vinent, els equips 

coneguin quins són els seus punts forts i quins aspectes del cotxe han de millorar. 

Cost & Manufacturing Analysis Event: L’equip ha de presentar un document on es 

comptabilitzen els costos de fabricació de cada peça del monoplaça. A partir d’unes taules 

que ofereix la pròpia organització, es detallen els costos dels metres quadrats de material 

de cada peça, el preu de les hores de mecanitzats necessàries, els costos de les hores de 

treball dels operaris... Un grup de jutges, avalua la precisió del document. 

Presentation Event: Un membre de l’equip explicarà el “Business Plan” als jutges, en 

aquesta presentació es defensarà per que a l’empresa fictícia de la competició li interessa 

apostar per a la construcció en sèrie del monoplaça. S’explica com es pretenen organitzar 

competicions amb els monoplaces, les rendibilitats econòmiques de la producció en sèrie... 
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- Proves dinàmiques (el primer sempre obté els punts totals i els altres es ponderen per 

mitjà de formules matemàtiques en funció dels temps registrats): 

Acceleration Event: En aquesta prova s’avalua el temps que triguen els monoplaces en 

recórrer 75 metres accelerant des de parat. Es realitzen 4 intents, amb 2 intents per pilot. 

Skidpad Event: Es tracta de realitzar dos cercles en un sentit i dos cercles en l’altre sentit, 

en un circuit en forma de vuit, a la màxima velocitat constant possible. Amb un radi mitjà 

d’uns 16 metres, s’avalua l’estabilitat i la velocitat de pas per corba dels monoplaces. Es 

realitzen 4 intents, amb 2 intents per pilot. 

Autocross Event: En un circuit d’uns 700 metres, bastant revirat, es realitzen dues voltes 

cada pilot, una de presa de contacte, i la segona a màxima velocitat. 

Endurance Event: Es realitza una prova de resistència de 22 kilòmetres on es provarà la 

fiabilitat, en un traçat similar al de l’autocross, als 11 kilòmetres, es realitza un canvi de pilot. 

Fuel Economy: S’avalua l’energia emprada i l’eficiència en recórrer l’endurance, ja sigui 

amb benzina, etanol o extreta de bateries. 

 

Com es pot comprovar, la Formula Student és una de les plataformes més importants per a 

la promoció i aprenentatge de futurs professionals del món de l’automoció. En col·laboració 

amb empreses com Airbus, Autodesk, Decau-li Sistemas, Honda Racing F1 Team, BMW, 

Clearing Grit, National Instruments, RS Components, Shell... 

Aporta als estudiants una experiència real en el disseny, la construcció i les negociacions 

en la indústria automobilística. Ensenya als estudiants a treballar en equip, sota pressió i 

amb unes dates d’entrega estrictes. A més a més, aquest repte demana una dedicació 

completa al projecte, però el resultat és un aprenentatge profitós sense cap mena de dubte 

pel futur dels estudiants participants. 

La Formula Student atrau a més de 100 equips d’universitats d’arreu del món, de tots els 

continents i de 22 països diferents, per als quals la competició és un projecte on es 

treballen conceptes teòrics conjuntament amb un desenvolupament dels nivells pràctics 

d’enginyeria, aprofitant aquesta oportunitat per a relacionar-se amb el teixit industrial local. 

 

 

 

Figura 2.1 - Logotip de la FSG 
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2.2. L’equip ETSEIB Motorsport 

ETSEIB Motorsport és el nom de la secció de competició automobilística de la Escola 

Técnica Superior de Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB). Té dos equips, un 

encarregat de dissenyar un monoplaça per a la Formula Student i un altre de preparar una 

moto per a la Moto Student. 

 

 

 

 

 

 

És un projecte de la ETSEIB, liderat pel professorat. L’equip està format per estudiants de 

tots els cursos d’Enginyeria Industrial, dirigit a estudiants de qualsevol intensificació: 

–Mecànica: Transmissió, suspensions, direcció, xassís... 

–Gestió: Cercar patrocinadors, màrqueting, organització... 

–Electrònica: ECUs, control de sistemes, telemetria... 

–Electrotècnia: Bateries, cablejat... 

–Disseny: Ergonomia, carrosseria, seient, acabats... 

 

La incorporació en l’equip es realitza a través d’un procés de selecció dirigit pel professorat, 

on es valoren els coneixements de l’alumne, la seva intensificació, les seves motivacions i 

el temps disponible per al projecte. 

L’aventura de l’equip va començar durant la temporada 2007-2008, quan uns alumnes 

pioners van participar en les competicions com a projecte fi de carrera sota el nom d’equip 

de ETSEIB Motorsport. L’any següent l’escola va assumir el projecte com a seu donant-li 

tot el suport necessari. 

Figura 2.2 - Logotip de l'equip 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_T%C3%A9cnica_Superior_de_Ingenieros_Industriales_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_T%C3%A9cnica_Superior_de_Ingenieros_Industriales_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Formula_Student
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moto_Student&action=edit&redlink=1
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El CAT01 

En la temporada 2007/08 va començar l’aventura de ETSEIB Motorsport quan un grup 

d’estudiants es van embarcar en el projecte de preparar un monoplaça de competició per 

participar en les carreres internacionals de la Formula Student, anomenant-lo CAT01. 

Malgrat les dificultats i el poc temps disponible, va ser possible acabar el monoplaça i 

portar-lo a les competicions organitzades a Silverstone (Regne Unit) i Hockenheim 

(Alemanya). Els resultats obtinguts van ser mediocres en comparació amb altres equips, 

però molt positius si es té en compte que es tractava del primer any de l’equip. En el Regne 

Unit es va finalitzar en la posició 53/72, mentre que a Alemanya es va acabar en la posició 

52/78. 

Els dos principals mèrits d’aquell equip van ser: 

-Llançar el projecte en la ETSEIB. 

-Ser el primer equip d’Espanya en finalitzar totes les proves dinàmiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característiques del CAT01 

Model del motor: 2003 Suzuki GSXR-600 

Dimensions: 2734mm/1378mm/1253mm 

Massa: 299 Kg 

Potència màxima: 83 Cv a 11.000 rpm 

Parell màxim a 7.700 rpm 

Figura 2.3 - El CAT01 durant l’Autocross a Alemanya 

http://es.wikipedia.org/wiki/CAT01
http://es.wikipedia.org/wiki/Silverstone
http://es.wikipedia.org/wiki/Hockenheim
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El CAT02 

El segon projecte va ser realitzat durant la temporada 2008/09 i va rebre el nom de CAT02. 

De nou, es va començar dissenyant el cotxe des de zero, ja que van ser poques les peces 

que es van poder aprofitar de l’anterior cotxe. També es va produir una renovació 

pràcticament total dels membres de l’equip. 

Els objectius d’aquell any van ser: 

-Ampliar la participació de l’equip a tres competicions: Anglaterra, Itàlia i Alemanya. 

-Millorar els resultats obtinguts en les proves estàtiques (disseny i gestió econòmica del 
projecte). 

-Completar totes les proves dinàmiques. 

Tot i els grans esforços de l’equip, no es van poder complir els objectius degut a la falta de 

temps. El vehicle no es va preparar a temps per a la primera competició (Silverstone) i 

tampoc va resistir les proves dinàmiques de Itàlia (Varano) i Alemanya, on l’equip va 

finalitzar en les posicions 23/39 i 62/78 respectivament. Així i tot, l’equip va despuntar en 

algunes proves estàtiques, d’on destaquen els reconeixements: 2º premi de disseny a 

Alemanya i el 3º lloc en l’informe de costos a Itàlia. 

Respecte l’any anterior s’han de destacar moltes millores que sense cap dubte 

contribueixen a la bona acceptació que va tenir el vehicle, com per exemple: 

- La utilització de materials més lleugers, com els trapezis de fibra de carboni, que es van 

mantenir en el CAT03 i el CAT04. 

- Utilització d’un xassís monocasc de honeycomb d’alumini molt lleuger i innovador. 

- Disseny de la carrosseria molt més estilitzada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - El CAT02, inspirat en l’estil de Gaudí 

http://es.wikipedia.org/wiki/CAT02
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El CAT03 

En la temporada 2009/10 es va desenvolupar el tercer monoplaça de l’equip. 

De nou, es va començar a dissenyar el cotxe des de zero, ja que no es va poder seguir 

amb el xassís de monocasc d’alumini del CAT02 per problemes legals, i es va tornar al 

xassís tubular d’acer. Amb el CAT03, l’equip ETSEIB Motorsport es va presentar a les 

competicions d’Alemanya, finalitzant (53è/75), a Itàlia (12è/41) i a Catalunya (5è/12). 

Els resultats van ser clarament millors 

que els dels seus predecessors, 

especialment a Itàlia on es va ser 

finalistes en el premi de disseny, es va 

obtenir una 6a posició del Skid Pad, una 

5a posició del Cost Report i una 12a 

posició global de la competició amb una 

puntuació total de 661 punts. 

Característiques del CAT03 

Model del motor: 2007 Honda CBR600RR 

Dimensions: 2857mm/1412mm/1278mm 

Massa: 259 Kg 

Potència màxima: 86 Cv a 10.500 rpm 

Nou sistema de suspensions d’alt rendiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 - L'equip del CAT03 a Alemanya 

Figura 2.6 - El CAT03 fent el Skidpad 
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El CAT04 

Durant la temporada 2010/2011 ETSEIB Motorsport va desenvolupar el quart monoplaça 

de l’equip. Amb el CAT04 es va participar per primer cop en la competició d’Àustria, i també 

es va participar de nou en les competicions d’Alemanya i en la de Catalunya. 

L’estratègia seguida va ser la d’evolucionar directament el model anterior sense variar 

significativament el disseny del xassís. Sobre aquesta base es van millorar tots els sistemes 

i es van desenvolupar noves tecnologies de fabricació per a l’equip, entre les que 

destaquen la fabricació de diverses peces de fibra de carboni i la soldadura del xassís, 

tasques realitzades per alumnes de l’equip en la mateixa universitat. Això va permetre 

perfeccionar el rendiment i la fiabilitat del monoplaça i a la vegada reduir significativament 

els costos i el temps de desenvolupament. Gràcies a tots aquests esforços, la presentació 

del cotxe es va realitzar més d’hora que mai, el 5 de juliol de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Els resultats van superar de llarg els dels anys anteriors. La participació a Àustria va acabar 

amb una discreta 19ª posició de 32 equips participants, degut a problemes amb el motor. 

Així i tot es va aconseguir completar la prova de l’endurance i es va guanyar el primer premi 

per a l’equip, el de Cost Report, gràcies a l’inestimable feina d’Adrián Fischer.  

La prova va servir per a posar a punt el monoplaça per a la competició d’Alemanya, on es 

va aconseguir la millor posició en la historia de l’equip en pràcticament totes les disciplines, 

aconseguint la 21a posició amb 75 equips participants. A més, l’equip va aconseguir entrar 

en el top10 de les proves del Business Plan i del Cost Report, i en el top20 de Skid pad i 

endurance. També es va aconseguir ser finalistes en el Most Effective Use of Electronics 

Award, patrocinat per Bosch Engineering. Gràcies a la electrònica desenvolupada per 

l’equip, entre les que destaquen diverses plaques dissenyades i fabricades por ETSEIB 

Motorsport, així com la pantalla tàctil del volant. 

Figura 2.7 - El CAT04 en la competició d’Àustria 
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3. Introducció 

3.1. Objectiu del projecte 

El seient és un element fonamental en un Formula Student, ja que permet ubicar el pilot de 

forma que pugui interrelacionar-se amb els elements de la cabina de la forma més eficient 

possible, i des del punt de vista de l’enginyeria el seient situa i subjecta al component més 

pesant de la Formula Student: el pilot. 

L’objectiu d’aquest projecte és fabricar per al CAT04, el monoplaça de l’ETSEIB Motorsport; 

un seient que reuneixi les següents característiques: 

 Mínim pes del conjunt seient i suports 

 Màxima comoditat possible per al pilot 

 Situar el més avall possible el centre gravetat del pilot 

 El seient ha de poder desmuntar-se ràpidament, amb un nombre mínim de cargols 

 La fabricació dels components s’ha de realitzar a la universitat per tal de reduir els 

costos, temps de fabricació i dependència externa en la major forma possible 

 Crear una interrelació entre les empreses del sector i el projecte de la Formula 

Student de l’escola 

3.2. Justificació del projecte 

En el CAT03, l’anterior Formula de l’ETSEIB Motorsport, els pilots recolzaven les seves 

espatlles a sobre d’una planxa d’alumini sense cap tipus d’escuma anti-vibracions, tot i que 

si que tenia unes formes d’escuma per tal d’augmentar la subjecció lateral del pilot. 

Aquestes males condicions de confort repercutien físicament en els pilots que es queixaven 

de dolors a les espatlles i a vegades sortien del monoplaça amb blaus; especialment a la 

prova de l’endurance, on cada un dels pilots ha de conduir durant uns 25 minuts sense 

interrupcions, la pèrdua de concentració i eficiència en la conducció degut a les males 

condicions es feien notar amb més intensitat. 
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Cal remarcar que el CAT04 és un vehicle de competició, on el motor va collat directament 

al xassís sense silent blocs, amb suspensions molt dures, conduit en circuits molt revirats 

extremadament exigents per als pilots, que són membres de l’equip, no pilots professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com en qualsevol competició automobilística d’alt nivell, l’habilitat del pilot és la variable 

amb més pes de l’equació a l’hora de guanyar. Està totalment justificat l’esforç d’intentar 

millorar les condicions de conducció del pilot, per tal que pugui donar el millor del cotxe i de 

si mateix, per així poder aconseguir els màxims punts possibles en l’endurance, que és la 

prova amb major puntuació (300 de 1000). 

3.3. Abast del projecte 

Es va emprar com a eina de dibuix informàtic, disseny CAD i simulacions dels suports 

d’alumini el programa Solid Works 2009, per l’estudi ergonòmic el CATIA V5 i Abaqus per 

les simulacions de composites. 

En aquest projecte només es descriuen els processos de disseny, de producció i muntatge 

d’un sol seient, el mitjà; descartant els altres dos ja que el procés és el mateix. 

No es realitza un anàlisi en detall des del punt de vista mecànic dels suports, no 

s’optimitzen, ni es calculen els cargols ni les soldadures al xassís. 

Figura 3.1 - El CAT03 preparat per participar en la competició 
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4. Característiques d’un seient de competició 

4.1. Especificacions bàsiques 

El seient realitza una funció molt important en el vehicle, ha de permetre al pilot sentir la 

relació entre el vehicle i l’asfalt del circuit a través dels pneumàtics en tot moment. Ha de 

transmetre totes les sensacions del vehicle al pilot, amb el màxim confort possible. 

Si el pilot perd la concentració per estar sotmès a una posició incòmoda, o per problemes 

físics causats per el seient no podrà rendir al màxim i treure el millor rendiment del Formula. 

Cal tenir en compte que en aquesta competició els pilots no són professionals sinó 

estudiants, per tant s’ha d’intentar aconseguir millorar el màxim possible les seves 

condicions de treball. 

Gràcies a l’experiència obtinguda en els anys anteriors, i a les exigències de la normativa 

de la competició, es van determinar unes característiques bàsiques en tres grups: 

 

4.2. Característiques ergonòmiques 

La normativa de la competició, amb el seu marcat caràcter centrat en la seguretat, ja 

defineix algunes pautes per tal que els seients tinguin uns mínims pel que fa a la seguretat. 

La posició del pilot ha d’assegurar que en cas de bolcada del monoplaça, el seu cap no 

pugui estar mai a menys de 5 cm del terra en cap posició. 

La normativa s’assegura que en el seient ha de poder-s’hi 

recolzar l’esquena d’una persona la qual la seva altura es 

trobi entre el 5% percentil de les dones i el 95% percentil 

dels homes, és a dir persones compreses entre altures de 

1,52m i 44,6kg fins a 1,85m i 86,6kg. 

Per mitjà d’una plantilla amb tres cercles, que representen el 

casc, les espatlles, i el cul, separats en unes determinades 

distancies dels seus centres, es representa al pilot del 95% 

percentil, i es suposa que la persona del 5% ja hi entra bé. 
Figura 4.1 - Plantilla del 

seient de la 

normativa FSAE 
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En una primera aproximació a un estudi ergonòmic del seient, es pot deduir que les 

principals característiques que necessita tenir un seient de competició, per tal que el pilot 

s’hi trobi còmode i pugui donar el màxim de si mateix són: 

Característiques ergonòmiques: 

 Confort del seient 

 Grau òptim d’inclinació de les espatlles 

 Separació adequada del volant 

 Subjecció lateral 

 Subjecció de les engonals 

 Bona visibilitat, tant de la pista com dels instruments 

 

4.3. Característiques funcionals i de normativa 

En la normativa també es detallen uns determinats angles per als cinturons, segons cada 

tipus d’arnès utilitzat i segons la reclinació del pilot. En aquest projecte es determina que 

s’utilitza un arnés de 6 punts ja que es conserva el de l’any passat. 

Una altra característica desitjable en el seient de competició, de cara a les proves és que 

sigui fàcilment desmuntable, per tal de poder passar les proves del scrutineering de la 

forma més ràpida possible, i per tal de reduir al mínim el temps de desmuntatge del cotxe 

en cas d’avaria. Les característiques desitjables són les següents: 

Tota la normativa que afecta al seient es troba continguda en l’annex A. 

Característiques funcionals i de normativa: 

 Accés i viabilitat dels cinturons, i compliment de la seva normativa 

 Seguretat respecte la posició del cap del pilot, complir normativa 

 Compliment de la normativa respecte a les dimensions del seient segons la plantilla 

 Facilitat de muntatge i intercanvi entre els seients 
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4.4. Característiques tècniques i de fabricació 

No es pot dissenyar un seient i esperar que compleixi totes les característiques, si no 

existeix la tecnologia necessària per construir-lo, no s’hi té accés, o és un procés massa 

llarg o costós, per tant s’ha de tenir en compte la viabilitat del procés de fabricació. 

D’altra banda, al tractar-se d’un seient de competició, serà necessari un baix pes del 

conjunt del seient i els seus suports, així com una gran resistència als esforços. 

En resum, les característiques tècniques del seient, i que el seu procés de fabricació ha de 

reunir són les següents: 

Característiques tècniques i de fabricació: 

 Baix pes del conjunt 

 Alta resistència del seient 

 Temps de fabricació dins els límits del projecte 

 Dificultat del procés assequible per a l’equip, o amb baixa necessitat de mà d’obra 

qualificada 

 Viabilitat per a ser realitzat en la universitat 

 Accés als materials 

 Baix cost dels materials 

 Fàcil fixació al xassís 
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5. Selecció dels materials i procés de laminat 

Un cop es van concretar les característiques desitjades es va realitzar una anàlisi dels 

materials emprats en la fabricació dels seients de diversos monoplaces de la Fórmula 

Student; ràpidament es va concloure que la majoria d’equips es decanten per la realització 

de seients en fibra de carboni o carbon-Kevlar, per les seves òptimes característiques per 

aquesta aplicació. Encara que també hi han diverses alternatives com la fibra de vidre o els 

seients fets completament d’alumini. 

L’empresa MIRA Tecnologia va assessorar tècnicament aquest projecte, tant pel que fa a 

les propietats de les diverses fibres, com en les característiques dels diferents processos de 

selecció, en la selecció final del procés, així com en la definició de tot el procés d’obtenció 

dels motlles necessaris que més s’ajustava a les necessitats del projecte. 

 

 

 

MIRA Tecnologia és una empresa establerta a Martorell (Barcelona) amb molts anys 

d’experiència en disseny i fabricació de peces en fibres en series curtes. Treballa amb 

NEXUS Projectes, en la fabricació de les peces que Nexus dissenya. També treballa 

conjuntament amb Sunred i SEAT desenvolupant peces d’altes prestacions per aquestes 

importants companyies del sector de l’automoció. 

Les descripcions detallades dels materials disponibles per l’equip, així com de les tècniques 

de laminació disponibles es troben als annexos C i D. 

5.1. Selecció del material  

D’entre tots el materials descrits en l’annex C, per tal que es treballés amb el que millor 

satisfeia les necessitats del projecte, es va procedir a realitzar una selecció per mitjà d’una 

matriu de pesos ponderats. 

Aquest mètode de selecció, es van establir unes necessitats o criteris, i es van ordenar 

segons la seva importància per a complir els requisits del projecte, de l’un al deu (1 poc 

important, 10 imprescindible). Aquest vector que conté el “Pes” o la importància dels 

diversos criteris es va anomenar “G”. 

Figura 5.1 - Logotips de MIRA i Nexus 
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A continuació, es van avaluar les diverses alternatives segons com satisfan les necessitats 

o criteris anteriorment definits, també de l’un al deu (0 no ho compleix, 10 és la millor 

opció). El vector que conté els valors sobre com satisfà les necessitats del projecte cada 

opció s’anomenarà “P”. 

Seguidament es van multiplicar PxG; i es va realitzar el sumatori de les components 

d’aquest nou vector, per a cada una de les alternatives. L’opció que va obtenir un sumatori 

total superior és la que millor satisfà les necessitats del projecte. 

Els criteris de selecció dels materials van ser: 

- Densitat: Un dels objectius principals per al monoplaça d’aquest any és reduir al màxim el 

pes del conjunt. El carboni i el Kevlar tenen densitats molt més baixes que les altres 

opcions, tot hi que tots són materials de baixa densitat adequats per aquesta aplicació. Se li 

adjudica un pes de 10 sobre 10. 

- Preu: Els costos sempre són una dificultat important en un equip de la Formula Student, 

per tant és una variable a tenir molt en compte. Tot hi que sempre es poden trobar 

espònsors que regalen el material, o el deixen a molt bon preu. El carboni i el Kevlar són 

fibres cares, per tant queden penalitzades en aquest aspecte en front de l’alumini o de la 

fibra de vidre que són materials relativament barats. Se li adjudica un pes de 7 sobre 10. 

- Resistència: Les propietats mecàniques són molt importants si s’ha de confeccionar un 

component d’altes sol·licitacions mecàniques com és un seient de competició. El carboni 

obté la màxima resistència dels materials analitzats, i la fibra de vidre queda molt lluny en 

aquest aspecte. Se li adjudica un pes de 9 sobre 10. 

- Disponibilitat: Que el material sigui accessible és important, però al tenir un temps de 

fabricació del monoplaça relativament llarg (entre 3 i 4 mesos), no és prioritari. El carboni i 

el Kevlar no són materials tan accessibles com l’alumini o la fibra de vidre, per tant perden 

punts en aquest apartat. Se li adjudica un pes de 4 sobre 10. 

- Dificultat / temps de fabricació: La dificultat de treballar amb materials nous per l’equip, 

que el procés de fabricació sigui llarg o complexe, són aspectes a tenir en compte en 

aquesta selecció, però serà relativament salvable pels coneixements i la motivació dels 

estudiants en el projecte. En aquest aspecte, l’alumini té avantatge ja que els seus 

competidors s’han de laminar, i la fibra de carboni amb nucli, s’han de dissenyar els nuclis i 

calcular-los adientment, l’alumini només s’ha de plegar i reblonar. Se li adjudica un pes de 5 

sobre 10. 
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- Aspecte extern: En una peça tan visible com el seient del monoplaça, l’aspecte de la 

peça és un aspecte a tenir en compte, no és una prioritat, però no es pot ignorar. En aquest 

punt, l’alumini queda per sota dels seus competidors. Se li adjudica un pes de 3 sobre 10. 

A continuació es va elaborar la matriu de selecció: 

 Pes Fibra de 

Carboni 

Fibra de 

Carboni i 

Kevlar 

Fibra de 

Vidre 

Fibra de 

Carboni 

amb nucli 

Alumini 

CRITERIS G P PxG P PxG P PxG P PxG P PxG 

Densitat 10 10 100 10 100 7 70 9 90 6 60 

Preu 7 2 14 2 14 6 42 3 21 7 49 

Resistència 9 9 81 10 90 3 27 9 81 6 54 

Disponibilitat 4 4 16 5 20 9 36 5 20 7 28 

Dificultat temps 

de fabricació 
5 4 20 4 20 4 20 2 10 8 40 

Aspecte extern 3 10 30 10 30 6 18 8 24 2 6 

Total     261   274   213   246   237 

Taula 1. Selecció del material, matriu de pesos ponderats 

De la matriu anterior es poden extreure varies conclusions, la primera és que les dues 

millors opcions són fibres, i la fibra de carboni amb Kevlar és la que obté els millors 

resultats, gràcies a la seva baixa densitat i altes propietats, seguit de prop pel carboni sol. 

S’ha de remarcar que l’alumini és una opció que va obtenir bons resultats, i que si els 

costos i el temps de fabricació haguessin estat més prioritaris hauria estat l’opció escollida. 

En conclusió, el seient es va realitzar amb fibres de carboni amb Kevlar. 
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5.2. Selecció del procés de laminació 

Després d’haver seleccionat el material amb el que es va fabricar el seient, el següent pas 

va ser determinar com seria laminat, ja que el procés de laminat, determina en gran mesura 

les propietats, el pes, el temps i els costos de fabricació de la peça, per tant és molt 

important seleccionar el procediment que millor compleixi les necessitats del projecte 

d’entre els diferents processos explicats en l’annex D. 

El procés de selecció es va fer per mitjà d’una matriu de pesos ponderats igual que en 

l’apartat anterior. Els criteris de selecció dels processos van ser: 

- Preu de les fibres: Els costos associats a emprar un tipus de fibra o un altre especial per 

l’autoclau, que queda penalitzat en aquest punt. Se li adjudica un pes de 7 sobre 10. 

- Densitat de fibres: La densitat de fibres té una implicació directa en les propietats finals 

de la peça, a més densitat, més compactades i unides estan les fibres amb la resina, per 

tant la peça té unes propietats mecàniques superiors. Les propietats mecàniques són molt 

importants en aquest component del monoplaça, la laminació per via humida sense buit 

perd molts punts contra les altres en aquest aspecte. Se li adjudica un pes de 9 sobre 10. 

- Viabilitat en la universitat: Un dels objectius d’aquest projecte és la seva fabricació a la 

universitat, degut a la falta d’un forn autoclau a la facultat, aquest obté zero punts en aquest 

aspecte. Se li adjudica un pes de 8 sobre 10. 

- Preu dels motlles: Els costos associats a la fabricació dels motlles i dels seus materials, 

la infusió requereix dos motlles, i el forn autoclau requereix motlles de materials més cars, 

per tant son penalitzats en aquest apartat. Se li adjudica un pes de 7 sobre 10. 

- Acabat de la peça: L’aspecte extern de la peça després de ser laminada, representa les 

hores de treball que encara queden per a que tingui un acabat definitiu, les laminacions per 

via humida perden punts aquí. Se li adjudica un pes de 4 sobre 10. 

- Dificultat: Representa la complexitat de tot el procés de laminació en el seu conjunt, se li 

adjudica un pes de 5 sobre 10. 

- Costos generals: Els costos dels diferents components necessaris durant cada tipus de 

laminació, o les preparacions prèvies, aquí la laminació per via humida guanya punts sobre 

les altres. Se li adjudica un pes de 7 sobre 10. 
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A continuació es mostra la matriu de selecció: 

 Pes Via humida Via humida + Buit Infusió Prepeg+Autoclau 

Criteris G P PxG P PxG P PxG P PxG 

Preu de les 

fibres 
7 6 42 6 42 6 42 2 14 

Densitat de 

fibres 
9 2 18 6 54 7 63 10 90 

Viabilitat en 

la universitat 
8 9 72 8 64 6 48 0 0 

Preu dels 

motlles 
7 7 49 7 49 4 28 1 7 

Acabat de la 

peça 
4 3 12 5 20 7 28 8 32 

Dificultat 5 8 40 6 30 4 20 3 15 

Costos 

generals 
7 8 56 6 42 4 28 2 14 

Total     289   301   257   172 

Taula 2. Selecció del procés de laminació, matriu de pesos ponderats 

Es veu clarament que la que l’opció que millor satisfà les necessitats del projecte és la 

laminació per via humida amb posterior aplicació de buit. 

S’ha de remarcar que la laminació amb fibres pre impregnades amb autoclau va sortir molt 

perjudicada ja que no es disposa d’un forn autoclau a la universitat, i d’uns preus elevats 

tant de les fibres com dels motlles; és un procediment més adequat per peces més grans i 

estructurals, que requereixen una precisió i propietats molt elevades, com per exemple un 

monocasc. 
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6. Descripció general del procés de fabricació 

L’empresa MIRA Tecnologia va assessorar tècnicament aquest projecte, tant pel que fa a 

les propietats de les diverses fibres, com en les característiques dels diferents processos de 

selecció, en la selecció final del procés, així com en la definició de tot el procés d’obtenció 

dels motlles necessaris que més s’ajustava a les necessitats del projecte. 

Amb l’ajuda dels tècnics de MIRA es van detallar totes les operacions necessàries per tal 

d’aconseguir uns motlles adients per a ser laminats en fibra de carboni i Kevlar amb la 

posterior aplicació del buit, així com diverses característiques i consells que seran indicats 

més endavant. 

El procés per a obtenir un motlle on laminar-hi a sobre, en major o menor mesura és un 

procés estàndard, on poden variar les qualitats dels materials emprats per als motlles (que 

directament influeixen en la qualitat i l’acabat de la peça laminada), i en funció d’aquests 

materials emprats varien les hores que s’han d’invertir en els motlles per obtenir un bon 

acabat. 

En el cas d’aquest projecte, es va decidir fabricar els motlles en guix ja que és la matèria 

primera més barata, a expenses de saber que requereix un procés més laboriós a l’hora de 

donar uns acabats bons a les superfícies dels motlles. L’opció de fabricar els motlles en 

fibra de vidre que són més resistents, més lleugers, més còmodes de treballar amb ells i 

més ràpids d’obtenir, però en contra les matèries primes són més cares que el guix o 

l’escaiola (un sac de 25kg per 3€), va ser descartada al considerar que no era desitjable 

haver d’aprendre a laminar dues tècniques i dos materials diferents en un sol projecte. 

La tècnica de laminació recomanada per MIRA per una peça com el seient, segons les 

possibilitats i necessitats de l’equip; va ser la via humida amb aplicació de buit i posterior 

curat amb temperatura a 60ºC. La curació amb temperatura és un petit afegit que permet 

augmentar lleugerament la qualitat de la peça, pràcticament a cost zero. 

Aquesta elecció es troba en un punt de compromís entre la qualitat i les despeses 

necessàries. La millora respecte no fer el buit és notable, tant en pes, com en millor qualitat 

de la peça, i no requereix una inversió tan gran com el Prepeg. Respecte el buit o la infusió, 

l’estalvi en resina de la infusió o els seus bons acabats no es van considerar tan prioritaris, i 

a més pesa molt l’habilitat que es requereix a l’hora de segellar les bosses i muntar el 
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sistema d’admissió de la resina, així com la realització d’un estudi de la fluència de la resina 

per assegurar que aquesta impregna adequadament totes les fibres. 

Tot el procés de fabricació consta de només 4 accions que es divideixen en sub-passos de 

etapes senzilles. A continuació es detalla el procés de fabricació d’un seient (tot i que per 

evadir problemes amb la normativa es van fabricar 3 seients de diferents mides com 

s’explicarà més endavant): 

- Definir el seient i obtenir un primer model on treballar físicament. 

1-Sobre el CAD del xassís del monoplaça CAT04, determinar la nova posició del pilot 

segons la normativa, i la posició o funcionament de diversos components com el motor, el 

volant, el reposapeus, els pedals o la direcció... 

2-Obtenir d’un model en poliuretà expandit de les espatlles del pilot, en la posició 

determinada anteriorment. 

Primer s’estudia la posició del pilot en el CAD per tal que sigui la més òptima possible 

donades les característiques del xassís del vehicle, un cop determinada aquesta posició es 

situa el pilot en el xassís del CAT03, (ja que el CAT04 encara no estava fabricat) tal com 

s’ha establert en el CAD. Es realitza una mescla de poliol i isocianat (poliuretà expandit) per 

obtenir un model de seient que reprodueix les espatlles del pilot en la posició desitjada. 

- A partir d’aquest model obtenir un motlle on laminar el seient. 

3-Es realitza un escanejat tridimensional del model per treballar en CAD, per a realitzar els 

càlculs del nombre de capes i simular-los, i es dissenyen, posicionen i simulen els suports i 

els inserts necessaris. 

4-A partir del model de poliuretà, es treballa amb guix per tal de tenir un model definitiu del 

seient, i es prepara per a fabricar amb guix el motlle final.  

5-Amb el model, es fabrica un motlle final del seient en guix. 

6-Preparar aquest motlle per a ser laminat. 

7-Preparar els estris necessaris i les fibres per a laminar. 

8- Fabricar els inserts, posicionats gràcies al CAD. 

A partir del model aconseguit en el segon pas, es treballa amb guix i escaiola per que tingui 

la forma final desitjada, a partir d’ell s’aconseguirà el motlle on es laminarà el seient en fibra 
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de carboni i carbon-Kevlar. S’ha de preparar el motlle per que desemmotlli fàcilment sense 

trencar la peça i s’han de fabricar els inserts que facilitaran la seva subjecció al xassís. 

- Laminació i acabat del seient i fabricació dels suports. 

9-Laminar el seient i curar la peça. 

10-Desbarbar i tractar el seient superficialment. 

11-Fabricar els suports del seient. 

Es lamina el seient i es deixa curar a una temperatura d’uns 60ºC. Es desbarba la peça 

donant-li la seva forma final, es poleix i es tracta la peça per tal d’aconseguir una millor 

resistència al desgast i obtenir el seu acabat final. Es fabriquen els suports del seient i es 

colla al xassís. 

Aquests 11 passos s’expliquen amb detall en els següents apartats de la memòria del 

projecte. 

 

6.1. Màster Plan del projecte 

Un cop es va desglossar el procés en les seves diverses etapes, es van establir uns 

horitzons temporals per a cada etapa, segons un diagrama de Gantt: 

Figura 6.1 - Diagrama de Gantt de tota la temporada 2010-2011 
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Els mesos finals, on es desenvolupa quasi tota l’activitat de disseny i fabricació, es detallen 

amb major profunditat a continuació en el següent diagrama de Gantt: 

Figura 6.2 - Diagrama de Gantt més detallat dels mesos de fabricació 
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7. Estudi de l’ergonomia d’un seient 

En aquest apartat es van definir la posició dels pilots en CAD per tal de poder fabricar un 

seient que reprodueixi l’esquena del pilot en aquesta posició amb la màxima fidelitat. 

La realització d’un estudi ergonòmic en profunditat és molt important ja que ajudarà a 

satisfer gran part de les característiques necessàries del seient que es van definir 

anteriorment. Influeix directament en un millor rendiment del monoplaça al optimitzar el 

centre de gravetat del pilot, alhora que repercuteix en una millora de la seguretat en 

general, al considerar-se aspectes com la visió del pilot, la altura del cap en cas de bolcada, 

la interacció amb els cinturons i els instruments, el volant, el fre i l’accelerador, i la 

comoditat del pilot. 

Per aconseguir determinar aquestes posicions es van estudiar les restriccions de la 

normativa i les característiques fisiològiques de l’esser humà i com s’interrelacionen amb el 

seient, d’això s’encarrega la ergonomia. 

7.1. Introducció a l’ergonomia 

El terme ergonomia prové del grec ergon (Treball) i nomos (Llei) i fa referència a l’estudi de 

la fisiologia humana i les característiques tecnològiques, per tal de permetre la màxima 

adaptació entre l’home i les màquines o objectes. L’ergonomía analitza la interacció entre 

l’ésser humà i els altres elements d’un sistema amb l’objectiu de promoure el benestar 

humà i el rendiment del sistema. 

En les competicions automobilístiques l’ergonomia és molt important pel fet que el control 

de l'automòbil pertany a l’operari, en aquest cas, el conductor. Com ja s’ha comentat 

anteriorment, el seient realitza una funció molt important en el vehicle, ha de transmetre al 

pilot les sensacions que té el vehicle en el circuit amb el màxim confort possible. 

Si el pilot perd la concentració per estar sotmès a una posició incòmode, o per problemes 

físics causats per el seient no podrà rendir al màxim i treure el millor rendiment del 

monoplaça. Cal tenir en compte que en aquesta competició els pilots no són professionals 

sinó que són estudiants, per tant s’ha d’intentar aconseguir millorar al màxim possible les 

seves condicions de treball. 

En la primera aproximació a un estudi ergonòmic del seient, es va deduir que les principals 

característiques que necessita tenir un seient de competició, per tal que el pilot s’hi trobi 

còmode i pugui donar el màxim de si mateix eren: un bon confort del seient, grau òptim 

http://definicion.de/hombre/
http://definicion.de/sistema
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d’inclinació de les espatlles, separació adequada del volant, subjecció lateral, subjecció de 

les engonals, i una bona visibilitat, tant de la pista com dels instruments. 

La normativa de la competició, amb el seu marcat caràcter centrat en la seguretat, defineix 

que la posició del pilot ha d’assegurar que en cas de bolcada del monoplaça, el seu cap no 

pugui estar mai a menys de 5 cm del terra en cap posició, també s’ha de proveir d’un 

adequat accés i viabilitat dels cinturons, i compliment de la seva normativa. 

La normativa s’assegura que en el seient ha de poder-s’hi recolzar l’esquena d’una persona 

la qual la seva altura es trobi entre el 5% percentil de les dones i el 95% percentil dels 

homes, és a dir persones compreses entre altures de 1,52m i 44,6kg fins a 1,85m i 86,6kg. 

Per aquest motiu es realitzaran 3 seients diferents per tal que s’adaptin a aquest ampli 

ventall de pilots d’altures diferents. 

 

7.2. Característiques ergonòmiques 

A continuació es van analitzar en detall les característiques ergonòmiques mencionades 

anteriorment i les seves possibles solucions donades les característiques del CAT04: 

Característiques ergonòmiques: 

 Confort del seient 

Més enllà del material d’absorció que tingui la superfície del seient, que sigui confortable 

depèn d’una amplia sèrie de factors, com que les dimensions del seient siguin adequades 

al pilot, que les superfícies de contacte siguin continues a tota la superfície en contacte amb 

el pilot, es a dir, que no hi hagin arestes que es clavin. 

La posició ha de seguir uns estàndards per tal que sigui còmode per els pilots, no massa 

encorbada, i mantenint uns angles de confort entre la esquena i les cuixes. 

És un compromís entre la subjecció i el confort, massa subjecció implica que hi han 

superfícies que estan en contacte amb el cos de forma permanent i que hi fan pressió, per 

tant a la llarga acaben causant mal o lesions, que repercuteix en un baix confort. 

Per aquesta raó es va decidir realitzar tres seients, per pilots de mides diferents, un petit, un 

mitjà, i un per a pilots de constitució més ampla. Ja que és impossible que un seient que 

subjecta adequadament a un pilot petit, sigui còmode per a un pilot més gros, i viceversa, 

un seient on un pilot més ample va còmode, és impossible que subjecti a un pilot més petit. 
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 Grau òptim d’inclinació de les espatlles 

Aquest apartat està determinat per un compromís entre la longitud de les cames i els 

braços del pilot, i que en posició de conducció, el seu cap quedi comprés entre la zona de 

seguretat que defineix la normativa, mantenint en aquesta posició una visió adequada de la 

pista per part del pilot. 

La normativa defineix que una posició de conducció “vertical”, és aquella que la línia de 

l’esquena del seient forma un angle de 30º o menys amb la vertical. D’altra banda una 

posició de conducció “reclinada” és aquella que l’esquena del seient forma un angle de més 

de 30º amb la vertical. 

Segons quina sigui la posició de conducció, la normativa estableix els angles que han de 

formar els cinturons amb el pilot, per tal d’assegurar la màxima subjecció i seguretat. 

La reclinació del pilot és un aspecte a tenir molt en compte, ja que si va més estirat i baix, 

es pot tenir un centre de gravetat del pilot més baix, que és òptim de cara a la competició. 

Entre d’altres criteris s’acostuma a establir que per assegurar la comoditat del pilot l’angle 

entre l’esquena i les cames hauria d’estar entre els 100-110º, com es veu a la figura 7.2. 

Com es va anar comprovant, amb totes les restriccions de la normativa, i alguns criteris 

ergonòmics, la posició queda molt acotada, i més a l’intentar posicionar un pilot de 1,85m 

dins d’un xassís tan petit i estret. 

Els angles desitjables es troben a l’annex E. 

 

 

 

Figura 7.1 - Representació de les mínimes distàncies de seguretat per al casc 

Figura 7.2 - Angle de màxima 

comoditat per a les cames 
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 Separació adequada del volant 

El volant és una eina de palanquejament. Si un volant està molt lluny del conductor, els 

braços estaran estirats en excés, i en última instància, acaba limitant el rang de moviment. 

Si la conducció en aquestes condicions és prolongada, aquesta causa fatiga ràpidament. 

En canvi, si el volant és massa proper, també limita el rang de moviment i pot causar 

interferències amb altres controls de la cabina, suports o les pròpies cames. La distància 

correcta és en gran mesura una qüestió de la longitud dels braços, de comoditat i d’espai, 

la posició correcta és en la que els braços estan arquejats pels colzes quan es condueix 

recte però segueix essent còmode en girar el volant. 

En aquest apartat es va trobar un inconvenient important, i és que el volant del CAT04 no 

és ajustable en cap aspecte, és un detall que s’ha de tenir en compte ja que hi han d’entrar 

varis pilots, que per normativa, poden variar des de 1,52m i 44,6kg fins a 1,85m i 86,6kg, és 

a dir, longituds de braços bastant diferents... S’ha de buscar una solució de compromís, 

però la posició ideal seria que els canells de les mans sobrepassessin el volant. 

Un aspecte important de cara a la seguretat, és que qualsevol pilot té tendència a estirar 

els braços per fer força contra el seient, per tal de posar-se rígid en cas d’accident, és un 

acte reflex. Per aquest motiu és molt important que la distància del volant sigui tal que en 

cas d’accident els braços no puguin quedar completament estirats, si no amb un cert angle; 

per molta força que faci el pilot. D’aquesta forma es poden evitar les dislocacions dels 

colzes en cas d’accident. 

 

 Subjecció lateral 

En un cotxe de competició com és aquest monoplaça, les forces laterals en corba poden 

arribar als 1.3G’s, un valor força alt, i més si es té en compte que els circuits de la 

competició són molt virats, i el pilot està sotmès a aquestes forces un alt percentatge del 

temps de la volta. 

És molt important que aquesta subjecció sigui adequada, sinó el pilot es mou de la posició 

correcta i perd força als braços. El pilot, instintivament, també intenta aguantar-se fent força 

amb les cames i els genolls cosa que incrementa el cansament ràpidament de forma 

innecessària. És necessari que el seient incorpori uns laterals que segueixen la forma de 

l’esquena del pilot, mantenint contacte en tot el perímetre de l’esquena, gràcies a una forma 

de U, des de les cuixes fins a les espatlles a ser possible, per tal de reduir al mínim els 

esforços que ha de realitzar el pilot per mantenir-se centrat. Una correcta fabricació dels 

models garanteix aquesta subjecció lateral al reproduir les espatlles del pilot. 
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 Subjecció de les engonals 

De forma similar a l’apartat anterior, en un cotxe de competició les forces de frenada poden 

arribar a 1.1G’s, un valor que provoca que el pilot tingui tendència a esmunyir-se cap a 

endavant per sota del seient. 

Tot i que els cinturons de seguretat que s’utilitzen en aquesta competició ja incorporen una 

subjecció que va des de les engonals fins a la cintura, com es veu a la figura 7.3, aquestes 

dues cintes inferiors es coneixen com “anti-submarine belts” i tenen la funció d’evitar que el 

pilot es desplaci cap al davant en les frenades. 

Per tal d’evitar aquest efecte el cul del pilot ha de 

quedar encaixat en un punt inferior, de forma que 

les cames estiguin per sobre del cul, d’aquesta 

forma s’evita la tendència d’anar cap al davant al 

frenar. 

La normativa estipula que el punt inferior del seient 

no pot quedar per sota del pla que formen les 

barres del xassís, a la part interior de la cabina. 

 

 Bona visibilitat, tant de la pista com dels instruments 

La línia de visió, la visibilitat del pilot és de vital importància. L'objectiu en el disseny és 

garantir la quantitat suficient de pista al davant que el pilot pot veure, i tenir prou camp de 

visió a l'esquerra i la dreta, a través de la visió perifèrica. 

La normativa estableix que el pilot ha de tenir un mínim de visió lateral de 200º quan està 

en la posició de conducció normal, es a dir, 100º a cada costat, que pot ser, a través de 

miralls o girant el cap. 

Aquest apartat és fàcil de complir ja que no hi ha cap obstacle que dificulti la visió apart del 

mainhoop, es a dir, aproximadament el pilot té assegurada una visió lateral d’uns 300º. 

En aquest requisit també es troba en un punt de compromís entre dos aspectes, l’altura del 

cap, repercuteix en el centre de gravetat del pilot i en la visibilitat que ell té. Si el pilot té el 

cap ben alt, implica que el seu centre de gravetat estarà més alt, cosa que no interessa en 

un cotxe de competició, per tant s’ha de buscar el punt òptim entre visibilitat i altura del cap. 

Figura 7.3 - Cinturó de seguretat de 

6 punts del CAT04 
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Els indicadors actuen com a signes vitals del cotxe, i com a tals han de ser tan propers a la 

línia de visió normal del conductor quan mira cap endavant com sigui possible. Obligar al 

conductor a mirar cap avall per veure els indicadors disminueix la concentració en cursa. 

La Fórmula 1 n’és un bon exemple, on l’indicador de les RPM es mostra amb una sèrie de 

LEDs que canvien de color, cada cop tendeixen més al vermell, a mesura que la línia 

vermella de les RPM s'acosta. Aquests LED’s es troben gairebé a la part superior de la 

cabina, molt a prop de la línia de visió, permetent al conductor canviar de marxa sense 

necessitat de mirar cap avall. 

Una tècnica d'ús freqüent en les carreres és la rotació dels indicadors per tal que totes les 

agulles o els indicadors apuntin a la posició vertical, directament quan funciona 

normalment. El conductor no necessita explorar conscientment els indicadors, sinó que pot 

utilitzar la seva visió perifèrica per determinar l'estat del cotxe ràpidament. 

La posició dels controls com el “kill switch” (desconnexió d’emergència dels sistemes 

elèctrics), o el botó d’arrancada han de ser estudiades en detall, per tal que siguin visibles 

ràpidament i que en totes les posicions del volant i del pilot, sigui fàcilment accionable. 

 

 Relació amb la pedalaria 

Per tal de millorar la comoditat dels pilots, aquest any es va incorporar una pedalaria amb 

posicions ajustables que s’adapta tan als pilots petits com als pilots més grans. Es pot 

canviar la configuració amb només 4 cargols, permet un desplaçament dels pedals de 

210mm horitzontalment entre les dues posicions més extremes. La força mínima 

necessària per a moure el pedal del fre al 100% del recorregut són 35kg, i l’angle màxim de 

desplaçament correspon als 20º de l’accelerador (necessita més recorregut per tenir tacte). 

Assumint que els pedals i els seus nivells estan ben dissenyats es pot centrar l’estudi en les 

cames del conductor. Per ser més eficaç, les cames del conductor han d'estar lleugerament 

flexionades quan els pedals estan al màxim del seu recorregut, i s'han de doblegar una 

mica més quan els pedals no estan pressionats. L’angle del 

genoll, no hauria de ser inferior a 120 graus, com es veu a 

la figura 7.4: 

De la mateixa forma que s’ha comentat en l’apartat del 

volant, les cames haurien de quedar lleugerament 

flexionades, per molta força que faci el pilot; per tal d’evitar 

lesions en cas d’accident. 
Figura 7.4 - Angle de màxima 

comoditat del genoll 
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7.3. Estudi de l’espai per la cabina en CAD 

D’acord amb totes les restriccions de la normativa i les característiques ergonòmiques, es 

va procedir a definir la posició del pilot en el CAD per tal de fabricar un seient que 

reprodueixi l’esquena del pilot en aquesta posició amb la màxima fidelitat, i així quedarà 

assegurada la seva comoditat i la millor interacció possible amb els sistemes del cotxe. 

Com es va poder comprovar, amb totes les restriccions de la normativa i alguns criteris 

ergonòmics, la posició queda molt acotada, i més a l’intentar posicionar un pilot de 1,85m 

en un xassís tan petit i estret com el del CAT04. 

El xassís del CAT04 és un xassís tubular, realitzat en tubs d’acer de diàmetres entre 25 i 

18mm. Com es pot veure en el plànol de l’annex B, les seves dimensions són molt 

reduïdes, i més si té en compte que quasi tot l’espai del centre, al darrera, va ocupat pel 

dipòsit, les bateries, motor i els col·lectors d’escapament, i més al darrera ja es troben la 

transmissió, el diferencial i els paliers. 

Aquest xassís va ser dissenyat per tal de tenir el motor, tots els components i els seus 

sistemes auxiliars a la part posterior del monoplaça, just al darrera de l’esquena del pilot. 

Aquesta configuració amb el motor central, és la configuració típica d’un vehicle per a la 

Formula Student, i es que, tot i no ser un requisit de la normativa, tots els apartats apunten 

cap aquesta configuració, per tal d’aconseguir la màxima seguretat per al pilot i el millor 

rendiment en pista. 

Les reduïdes dimensions del monoplaça venen determinades per les característiques dels 

circuits d’aquesta competició, tots els circuits de la Formula Student a Europa es 

caracteritzen per ser molt revirats, amb corbes molt tancades, per aquest motiu és 

interessant que la distància entre eixos sigui reduïda per tal d’aconseguir un cotxe molt àgil 

amb un radi de gir petit. A diferència dels circuits Europeus, en la Formula SAE americana, 

els circuits són molt més ràpids, per aquest motiu els cotxes són lleugerament més llargs 

(per guanyar estabilitat a altes velocitats) i acostumen a tenir alerons per generar més 

“downforce”. 

 

L’annex B conté un plànol del xassís del CAT04 i les seves mesures generals: 
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El CAT04 té un package molt compacte, com es pot veure a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motor va posicionat en els mateixos angles d’inclinació que en la CBR600RR i en el 

mateix sentit de marxa, per tal d’assegurar el seu òptim funcionament, i en una alçada tal 

que el punt més baix del carter es trobi en el pla que forma la superfície inferior del xassís, 

tal com limita la normativa. 

D’aquesta manera, el col·lector d’escapament i el tub s’han enfocat cap al davant per a 

obtenir un millor repartiment de pesos, ja que el radiador es troba a l’altre costat del 

monoplaça, i a més a més, aquesta configuració permet una longitud dels col·lectors 

òptima de cara a aconseguir les ressonàncies adequades per al rang de treball del motor. 

El dipòsit es troba tan avall, i tan a prop del centre de masses del vehicle com es va poder 

aconseguir, d’aquesta forma s’intenta que la variació de pes deguda al consum del 

combustible variï en la menor forma possible la posició del centre de masses del cotxe, per 

tal de mantenint el comportament del monoplaça constant al llarg de la prova de 

l’endurance. 

Figura 7.5 - Diverses vistes del package motor del CAT04 
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La bateria també es troba situada en la part inferior de vehicle, tan cap al centre com ha 

estat possible, al tractar-se d’un component de densitat i pes molt alts. 

Per tal de separar el pilot dels perills de l’habitacle motor, la normativa obliga a incorporar 

un Firewall, que fa de separació entre l’habitacle motor i la cabina del pilot, per tal d’aïllar-lo 

de les altes temperatures del motor, possibles fuites de fluids, i altres perills. 

Aquest Firewall defineix la cabina pròpiament dita, determina l’espai on estarà el pilot, per 

tant, aquest és l’espai que es disposa per estudiar la posició del pilot dins el monoplaça. 

En el cas del CAT04, el Firewall es va dissenyar per tal de maximitzar l’espai de la cabina, 

però mantenint un compromís amb les necessitats de l’habitacle motor, i les restriccions de 

separació mínima que imposa la normativa respecte als components més calents, disposa 

d’una forma que permet aprofitar al màxim l’espai darrera el seient per a allotjar-hi el dipòsit 

de combustible i la bateria. 

 

Figura 7.7 - Model en CAD del Firewall del CAT04 

Figura 7.6 - Vistes del conjunt del 

Firewall i el Package posterior 
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Un cop es va determinar la ubicació del cockpit respecte la part del darrera i els laterals del 

monoplaça per mitjà del Firewall; es van analitzar tots els elements que composen el 

cockpit. 

Els elements que es troben a la cabina, i interaccionen amb el pilot o delimiten el seu espai, 

apart del seient, són els següents: el Firewall, el volant, la columna i la cremallera de 

direcció, la pedalaria ajustable, els cinturons, el reposacaps, i la línia que formen els punts 

més alts del fronthoop i del mainhoop. 

La línia que formen els punts més alts del fronthoop i del 

mainhoop delimita molt l’espai per el pilot, ja que la 

normativa estableix que el casc no pot estar a menys de 

50mm d’aquesta línia, com es veu a la figura 7.1. 

Les dues figures següents mostren la cabina amb els diferents components comentats 

anteriorment: 

 

Figura 7.8 - Vistes en CAD del cockpit del CAT04 amb tots els seus components 
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7.4. Models ergonòmics humans en CAD 

A continuació es detalla el model humà que es va utilitzar per a situar el pilot en l’espai del 

cockpit. 

Com es va comentar anteriorment, per normativa, el monoplaça ha de poder ser pilotat per 

persones d’alçades compreses entre el 5% percentil de les dones i el 95% percentil dels 

homes, és a dir altures des de 1,52m i fins a 1,85m. 

Es van analitzar els dos extrems, però posant especial atenció en l’extrem superior, ja que 

és el que pot causar més problemes al ser el pilot més gran i entrar en conflicte amb la línia 

dels punts més alts del fronthoop i el mainhoop; a més a més, és el percentil més semblant 

a l’altura dels pilots reals del CAT04, que estava sobre el 1,77m de mitjana. 

Per aquesta part de l’estudi es va utilitzar el programa CATIA V5, d’on es van extreure les 

mesures de les diferents parts del cos humà, segons cada percentil. Aquest programa, 

defineix els models humans en maniquins amb 68 unions articulades, de les que 6 són 

interdependents, 103 longituds, i més de 150 angles que defineixen els intervals de 

comoditat de cada part del cos; com es pot comprovar, és un programa molt potent. 

Les diferents dimensions del dos maniquins dels percentils extrems, són representades en 

la figura 7.9: 

El projecte es centra en les forces de les cames (pedals) i els braços (volant), així com en la 

comoditat del coll, l’esquena, braços, cames i peus. Per a la realització de l’anàlisi de la 

postura (“Human Posture Analisys”) del CATIA, es van establir uns angles òptims, els 

“preferred angles”, segons la comoditat del pilot (veure l’annex E). 

Figura 7.9 - Maniquins del CATIA, del 95% i el 5% percentil 
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Per a poder analitzar correctament la posició dels pedals i els angles de les cames, en el 

món de l’automoció es defineix el punt H, (de l’anglès hip-point , punt de caderes) que és la 

posició relativa de les caderes del pilot en el vehicle, es defineix com la intersecció entre les 

línies que defineixen el fèmur i l’esquena. 

 

 

 

 

 

A continuació es mostra la Taula 3 que conté els angles mínims, òptims i màxims de les 

diferents parts del cos humà (extrets de l’annex E) amb la qual es van definir els “preferred 

angles”: 

Part del cos Mínim Òptim Màxim 

Cap-Coll 0º - 15º 

Espatlles-braç -15º 0º-35º 45º 

Colze 80º 110º-120º 145º 

Esquena 10º - 30º 

Esquena-Cames 95º 100º-110º 120º 

Genoll 95º 110º-120º 135º 

Turmell 85º 90º-105º 110º 

Angle entre cames -10º 15º 40º 

Angle d’una cama -5º 5º 20º 

Taula 3. Resum amb els angles mínims, òptims i màxims de les diverses parts del cos. 

També es van aplicar diverses restriccions del package com que la variació d’angle del 

pedal de l’accelerador havia de ser de 20º entre del 0 al 100% de gas, i que els punts més 

baixos del turmell i dels glutis del pilot havien d’estar pràcticament horitzontals. 

Figura 7.10 - Representació del Punt H 
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Una altra part molt important del model apart de la comoditat són les forces. Es van 

analitzar les forces que pot fer un home del 50% percentil amb els dos braços, segons cada 

posició, per tal de trobar el punt òptim de treball. Es van analitzar les forces verticals que es 

poden fer amb els braços (les necessàries per girar el volant) i la pressió sobre els pedals 

que es pot fer amb els peus, segons la posició del volant i la dels pedals respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11 - Forces horitzontal i verticals segons el seu punt d’aplicació amb els braços 
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Com que el volant es troba en posició vertical, i l’esquena del pilot es troba inclinada al 

voltant d’uns 45º, es van fer els mòduls de les components verticals i horitzontals. 

Angles +30º +30º +30º 0º 0º 0º -30º -30º -30º -60º -60º -60º 

Punt A B C A B C A B C A B C 

MV (N) 143,8 151,3 165,5 201,2 194,4 195,2 254,8 222,2 189,2 306,6 267,8 242,3 

MH (N) 348,5 275,3 215,8 269,1 212,5 195,6 199,9 198,2 191,7 200,8 203 207,3 

Suma 492,3 426,6 381,3 470,3 406,9 390,7 454,7 420,4 380,8 507,5 470,8 449,6 

Òptims X - - X - - X - - X X X 

Taula 4. Taula de forces segons la posició del volant respecte el cos. 

De l’anàlisi de la Taula 4 es va extreure una zona en la que la posició del volant és òptima 

pel que fa a les forces que pot fer el pilot. Aquesta zona, però, dificulta la maniobrabilitat del 

volant ja que és a prop del cos, i en una zona baixa que podria entrar en conflicte amb les 

cames al girar el volant en pilots grans. 

La pressió màxima que es pot exercir sobre els pedals depèn dels angles de les cames en 

que s’aplica aquesta pressió. Cada posició de les cames té associat uns determinats 

angles de les cuixes i del genoll. Es pot comprovar en la figura 7.12, per la realització de 

forces màximes els angles es troben definits en uns intervals d’entre uns 15º i 19º per la 

cuixa (angle respecte l’horitzontal passant per el Punt H); i entre els 135º i els 155º per al 

genoll. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12 - Força del peu segons els angles d’aplicació 
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7.5. Determinació de la posició òptima del pilot en el CAD 

Un cop es van determinar totes les variables del cockpit i dels maniquins del CATIA, es va 

procedir a definir una posició òptima del seient per als 2 maniquins diferents. 

Per iniciar l’estudi, es va considerar adient analitzar la posició d’un pilot de Formula 1 degut 

a que, tot i les diferències, les característiques dels cotxes són semblants, i la posició d’un 

pilot en un Formula 1 representa la màxima optimització i compromís entre la comoditat, un 

centre de gravetat baix, camp de visió adient i forces que pot exercir el pilot. 

 

 

 

 

 

 

En la imatge 7.13 es pot veure la posició real d’un pilot de Formula 1, on destaquen que els 

talons i el punt més baix del cul estan sobre l’horitzontal, que els genolls i les espatlles 

també es troben en una línia horitzontal, que la línia de visió del pilot té un estret marge 

amb el volant, és quasi tangent. També destaca com quasi la major part del pes del pilot es 

troba recolzat a sobre el seient (part blanca), per tal d’evitar al màxim possible que el pilot 

s’escorri per sota del seient en les frenades. 

Seguidament es va traslladar aquesta posició amb un maniquí del CATIA (el punt rosa 

correspon al centre de masses) per tal d’analitzar els angles d’aquesta posició: 

 

 

Figura 7.13 - Posició de conducció de Sir Lewis Hamilton en un Formula 1 

Figura 7.14 - Maniquí del 95% en posició de Formula 1 
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Part del cos Mínim Òptim Màxim Hamilton 

Cap-Coll 0º - 15º 11º 

Espatlles-braç -15º 0º-35º 45º -2º 

Colze 80º 110º-120º 145º 91º 

Esquena 10º - 30º 19º 

Esquena-Cames 95º 100º-110º 120º 114º 

Genoll 95º 110º-120º 135º 112º 

Turmell 85º 90º-105º 110º 96º 

Angle entre cames -10º 15º 40º - 

Angle d’una cama -5º 5º 20º - 

Angle Cuixa-Horitz 5º 15º-19º 36º 28º 

Posició del volant - Pàg 50-51 - -30º B 

Taula 5. Angles de la posició de Lewis Hamilton 

En la figura 7.15 es mostra l’anàlisi en CATIA de la posició de Hamilton per mitjà del 

“Postural Score Analysis”, amb els “Preferred angles” definits segons els valors de la Taula 

5: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15 – “Postural Score Analysis” de la posició de F1 
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Figura 7.16 - Maniquí en posició de F1 dins el CAT04 sense variacions 

De l’anàlisi anterior es va comprovar que la posició és bona ja que tots els angles són dins 

dels intervals de comoditat, i tots menys un es troben per sobre del 70% de la puntuació. El 

colze obté aquest valor més baix de comoditat, però al tractar-se d’una posició de -45º B, 

es pot entendre que s’ha optat per maximitzar la força que pot realitzar el pilot en contra 

d’una menor comoditat. L’angle entre la cuixa i l’horitzontal correspon a un angle de 28º i el 

del genoll a 112º, que sorprenentment es troben lluny dels angles de forces màximes, ja 

que en Formula 1 sempre es destaca la gran força amb les cames que han de fer els pilots 

al frenar. 

A continuació es va intentar adaptar aquesta posició al cockpit del CAT04: 

 

Es va intentar col·locar el pilot en la posició més endarrerida i més baixa possible (deixant 

una distància de 40mm per al seient), i es pot comprovar que va ser necessari modificar la 

posició dels braços i de les cames, per tal que no hi haguessin interferències amb el volant. 

És interessant comprovar com un pilot del 95% percentil va entrar sense problemes en la 

cabina del CAT04. Realitzant les modificacions pertinents la posició va quedar així: 

Figura 7.17 - Maniquí en posició de F1 modificada adaptada al CAT04 
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Com es pot veure en les figures anteriors, aquest intent d’encaixar la posició d’un pilot de 

Formula 1 en el CAT04, aparentment va funcionar prou bé en un pilot del 95% percentil, 

però va revelar diversos problemes de disseny al ser analitzat en detall: 

El primer va ser que el volant es troba massa lluny del pilot, això provoca que al girar, el 

volant i les mans del pilot interfereixin amb les cames en un pilot gran, la única solució és 

que les cames han d’anar més avall, més estirades (horitzontals) del compte; i també causa 

problemes ja que els pilots de talles inferiors tenen el volant massa lluny, que implica que 

han de tenir els braços massa estirats. Es fa necessari un volant ajustable, almenys en 

profunditat. 

També resulta que la cremallera de 

direcció també es troba massa endavant, 

i molesta als talons en pilots més petits 

quan tenen la pedalaria en les posicions 

més endarrerides. 

Tot hi modificar la posició original de les 

cames i dels braços, el pilot no pot girar 

el volant sense problemes, i al haver 

estat modificada, la seves puntuacions 

han baixat considerablement fins hi tot a 

valors rojos, com es veu a la figura 7.18. 

La posició va encaixar bé per a un pilot del 95% percentil, però la visió de la pista és 

reduïda, i en pilots més petits pot ser nul·la (s’ha de tenir en compte que la carrosseria 

sobresurt uns 2cm per sobre del punt més alt del fronthoop), i ja que els pilots no són 

professionals, i és un apartat que repercuteix directament en la seguretat, es va intentar 

facilitar les coses en aquest aspecte. A més a més, el reposacaps es troba en la posició 

més inferior, tot hi que s’està analitzant el pilot més alt. 

Amb petits afegits com un sistema per regular la distància del volant, adaptar el reposacaps 

per a aquesta posició, i tenir un fronthoop més baix que millorés la visibilitat, es podria 

haver optat per una posició de conducció amb un centre de gravetat del pilot molt baix. 

Després d’aquest anàlisi, era necessari avançar cap a altres tipus de posicions més 

incorporades, semblants als cotxes de GT o del WTCC (veure l’annex E). 

Per a la definició de les posicions finals, apart d’intentar aconseguir els angles i les forces 

òptimes al màxim possible, es van tenir en compte diverses característiques necessàries 

per tal que els diferents seients tinguessin en comú els punts de suport per tal que siguin 

Figura 7.18 - Resultats del “Postural Score 

Analysis” de la posició modificada 
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ràpidament intercanviables, com que la posició del punt més baix del cul del pilot fos la 

mateixa en els dos percentils extrems, així com que els diferents perfils de les espatlles 

fossin molt semblants i es trobin situats en la mateixa posició respecte al xassís. 

D’altra banda es va intentar mantenir el Cg dels pilots en la posició més baixa possible, 

però mantenint un compromís per tal de garantir una mínima visibilitat per al pilot petit del 

5% percentil. 

Es va buscar el compromís entre diversos factors: l’espai lliure per girar el volant, les cames 

toquen al volant i han d’anar més baixes en el pilot gran (les cames van més estirades del 

compte), i que es troba massa lluny i els braços van massa estirats en el pilot petit. Per tal 

de superar el problema del volant es podria haver desplaçat el pilot més endavant, però 

després el cap es trobaria massa lluny del reposacaps (s’ha de tenir en conta el gruix del 

casc) i poc centrat respecte el mainhoop i la posició no compliria la normativa. 

En les figures 7.19 i 7.20 es representen les dues posicions finals, més incorporades, dels 

percentils extrems: 

Figura 7.20 - Posició final del pilot del 95% percentil 

Figura 7.19 - Posició final del pilot del 5% percentil 
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A continuació a la figues 7.21 es poden apreciar les distancies a les que queda el volant i 

les cames al girar. Es pot apreciar que en el pilot del 95% ja hi ha una mica d’interferència, i 

s’ha de tenir en compte que falta la mà agafant el volant, per tant el pilot hauria de variar 

lleugerament la posició de la cama per poder girar tant el volant amb comoditat, en pilots 

més petits es pot veure com hi ha espai suficient per girar el volant. 

Taula dels “preferred angles” del cos de les dues posicions: 

Part del cos Mínim Òptim Màxim 95% 5% 

Cap-Coll 0º - 15º 11º 13º 

Espatlles-braç -15º 0º-35º 45º 2º 15º 

Colze 80º 110º-120º 145º 117º 143º 

Esquena 10º - 30º 24º 18º 

Esquena-Cames 95º 100º-110º 120º 115º 117º 

Genoll 95º 110º-120º 135º 148º 144º 

Turmell 85º 90º-105º 110º 94º 94º 

Angle entre cames -10º 15º 40º 14º 21º 

Angle d’una cama -5º 5º 20º 7º 11º 

Angle Cuixa-Horitz 5º 15º-19º 36º 9,9º 16º 

Posició del volant - Pàg 50-51 - -52º B -44º C 

Figura 7.21 - Interferència entre el volant i les cames en el pilot del 95% 

Taula 6. Angles del cos de les dues posicions finals 
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Seguidament, de l’anàlisi de les dues posicions per mitjà dels “Preferred angles” es van 

obtenir les figures 7.22 i 7.23: 

Es pot observar com les dues posicions són bastant òptimes en la majoria dels angles, 

excepte en l’angle entre la cuixa i l’esquena, per culpa de la posició del volant. La segona 

diferència important es troba en els angles dels colzes; la posició del 95% és molt més 

òptima que la del 5% ja que el volant es troba més a prop del cos la força que pot realitzar 

el pilot és molt alta, i l’angle que forma es colze està centrat en l’òptim de comoditat; cosa 

que no passa en la posició del 5% al estar el volant molt lluny i els braços massa estirats. 

La tercera es troba en que el pilot del 95% ha d’anar lleugerament més encorbat per 

encaixar dins de l’estructura del mainhoop i això fa sortir-se lleugerament dels valors més 

òptims (blau). 

És lògic que es busqués una combinació que afavoreixi la posició del 95% percentil, ja que 

és més propera als pilots reals que pilotaran el CAT04. Les altures dels pilots del CAT03 no 

baixaven dels 1,70m, amb una mitja aproximada de 1,76m. 

Les forces sobre el volant en aquestes posicions, per a un home del 50% percentil serien 

d’uns 470,8N per a la posició del 95% i de 380,8N per a la del 5%. Es remarcable que pel 

fet que la posició sigui diferent es produeixi una pèrdua aproximada del 20% de la força del 

braços realitzable sobre el volant.  

Les forces sobre el volant realitzables per els pilots del 95% percentil masculí i del 5% 

femení serien (els coeficients són extrets de l’annex E): 

Home 95% Percentil: 470,8*1,39 = 654,41N 

Dona 5% Percentil:  380,8*0,72*0,765 = 209,74N 

La força màxima necessària per girar el volant calculada en funció de la posició i la velocitat 

del monoplaça és de 35Nm. El volant té un diàmetre efectiu de 240mm, per tant la força 

Figura 7.22 - Resultats del “Postural Score 

Analysis” de la posició del 5% 

Figura 7.23 - Resultats del “Postural Score 

Analysis” de la posició del 95% 
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Figura 7.24 - Cames i peus dels pilots del 95% i el 5%, amb els pedals totalment accionats 

necessària seria de Fv= 35 / 0,12 = 291,66N, i al repartir la força entre els dos braços es va 

obtenir un esforç de 145,83N. 

Al ser un esforç sostingut i repetitiu en el temps (s’han de fer molts girs de volant per volta), 

es recomana que les forces sostingudes siguin un terç de les màximes possibles, és a dir 

218,14N per al pilot del 95% i 69,91N per al 5% percentil. La disminució proporcional de la 

força d’un percentil més baix, descarta als percentils més petits per la prova de l’endurance 

ja que patiran un cansament prematur dels braços al realitzar un sobreesforç important. 

El recorregut màxim dels pedals correspon a l’accelerador, amb un angle de 20º. A 

continuació en la figura 7.24 es mostren les posicions dels dos pilots amb la pedalaria al 

màxim del seu recorregut: 

 

Les forces màximes realitzables sobre dels pedals varien segons les posicions dels peus, 

augmenta l’angle del genoll i disminueix el de les cuixes (les cames s’estiren encara més) al 

desplaçar-se més lluny els pedals. Això es provoca variacions de fins a un 30% en les 

forces que es poden realitzar. L’accelerador és el pedal amb més desplaçament, per tant 

amb més variació de les forces, però per sort, es necessita una força menyspreable per 

moure’l. En el fre, aquest efecte es veu minimitzat degut al poc desplaçament que té el 

pedal; com es pot comprovar segons la Taula 7 (les forces corresponen a un home del 5% 

percentil *): 

Angles 

Forces 

Cuixa en 

Repòs 

Genoll en 

Repòs 

Cuixa 

Accionat 

Genoll 

Accionat 

Força 

Repòs * 

Força 

Accionat * 

Pos. 95% 10º 148º 7º 154º 1050N 1250N 

Pos. 5% 16º 144º 12º 152º 1550N 1450N 

Taula 7. Variació dels angles i les forces segons varia la posició del pedal de fre 
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A continuació es van calcular les forces màximes realitzables per un home del 95% 

percentil i una dona del 5% percentil sobre el pedal del fre, en repòs i totalment accionat: 

Home 95%; Força Màxima en repòs: 1050*2,28 = 2394N; Accionat: 1250 * 2,28 = 2850N 

Dona 5%; Força Màxima en repòs: 1550*0,72 = 1116N; Accionat: 1450 * 0,72 = 1044N 

Es va comprovar que la posició del 5% percentil ja ha superat el valor màxim de força i 

aquest cau, degut a la variació de l’angle de la cuixa; en canvi en la posició del 95% 

percentil això no passa, la força encara augmenta. 

Al ser un esforç sostingut i repetitiu en el temps (s’ha de frenar a fons molts cops per volta), 

es recomana que les forces sostingudes siguin un terç de les màximes possibles. Per tant 

el mínim de força es troba en la pilot del 5% que pot realitzar de forma sostinguda uns 

348N sobre el pedal del fre. 

La força necessària per a desplaçar al 100% el pedal del fre, que és el que més resistència 

oposa, es de 343,3N. Per tant els pilots tenen força suficient per accionar la pedalaria de 

forma sostinguda sense problemes. 

El volant i la carrosseria limiten la visió frontal dels pilots per la baixa posició del cap 

respecte aquests. La visió és perjudicada especialment en el pilot del 5% percentil ja que té 

el cap en la posició més baixa de totes, el pilot pot veure el terra del seu davant a partir de 

4,35m des del dashboard; potser sigui una mica just per als circuits tan revirats de 

l’autocross, al no poder veure bé els cons que marquen les corbes. En el pilot del 95% la 

visió es limitada per el morro del propi cotxe. 

En conclusió, buscant un tipus de posició més incorporada, es va aconseguir que dos pilots 

de mides molt diferents siguin capaços de pilotar el CAT04 amb unes mínimes condicions: 

s’ha afavorit la visió dels pilots, la distancia entre el volant i les cames, la seguretat, la 

comoditat, i la velocitat d’entrada i sortida dels pilots en el cotxe, que afecta al canvi de 

pilots a l’endurance i al “driver egress”. 

D’altra banda la repercussió és que el centre de gravetat dels pilots es troba més alt i per 

tant el comportament dinàmic del cotxe serà lleugerament inferior. 

 

Altres figures de les posicions en més detall es troben en l’annex E. 
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8. Primer model en poliuretà expandit 

Per tal d’aconseguir la màxima subjecció de les espatlles dels pilots, segons la posició 

obtinguda anteriorment gràcies al CATIA, i així poder obtenir un model sobre el qual 

treballar; es van fabricar 3 seients de poliuretà expandit, un per cada tipus de pilot: un gran 

(1,86m i 90 kg, espatlles amples), un mitjà (1,83m i 77kg) i un petit (1,74m i 65kg). 

8.1. Procediment 

El poliuretà expandit s’obté d’una mescla de Poliol i Isocianat, amb una relació de 1:1. Es va 

emprar aproximadament un volum total d’entre 1,5-2L de mescla per cada seient, segons la 

seva grandària. És important que es faci la mescla suficient ja que així els seients 

reproduiran bé les formes, i el pilot tindrà una bona subjecció i comoditat. 

Al ser una reacció exotèrmica, cal 

anar amb compte ja que desprèn 

vapors, per tant és necessari fer 

aquest procediment en un lloc obert i 

airejat. En aquest cas, es va realitzar 

al pati de químiques de la ETSEIB, 

com es pot veure en la figura 8.1. 

Per a evitar l’expansió del Poliuretà 

per tot l’interior del cotxe, just al 

moment en que els components 

s’han mesclat i inicien la seva 

expansió, es van tirar a dins de dues 

bosses de plàstic de 60L, una dins l’altra, per tal d’assegurar que no hi haguessin fuites. 

Aquestes bosses de plàstic van ser prèviament col·locades estirades al terra del cotxe; han 

d’arribar des del cul i els genolls, i superar les espatlles del pilot. 

Després el pilot es va col·locar, dins el Firewall, sense seient (amb tot el cockpit buit) en la 

posició teòrica de conducció més òptima analitzada anteriorment, tot vestit simulant al 

màxim la posició del CATIA. Es van utilitzar diversos estris i referències del CAD, per tal de 

reproduir els angles de l’espatlla del pilot i la seva posició respecte al xassís, (es van 

superposar els dos xassís en un sol CAD). Es va emprar un tub d’acer que travessava el 

xassís per sota els genolls del pilot per tal que pogués mantenir la posició durant el temps 

necessari sense cansar-se, entre d’altres estris i ajudes. 

Figura 8.1 - Preparació del CAT03 i dels materials 
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Un cop es va situar el pilot, amb el cul lleugerament elevat amb un tac de poliuretà, mesurat 

d’acord amb la distància del CAD, per tal que la mescla pugui fluir sense problemes i 

reproduir les formes correctament; es va procedir a realitzar la mescla. 

Es va realitzar amb gots de mig litre i una ampolla gran de 5L, mesclant el Poliol i l’Isocianat 

ben barrejat, quan la mescla va tenir un color homogeni es va tirar dins les bosses de 

plàstic. Es va abocar la mescla uniformement per tots els costats ja que si no, els seients 

no haguessin plasmat de forma adient l’esquena del pilot.  

És molt important que en el moment en que la mescla comença a pujar per les espatlles del 

pilot, la bossa se segelli hermèticament amb cinta adhesiva per tal de crear un augment de 

la pressió, fent el seient més resistent i amb menys bombolles interiors que no 

reprodueixen correctament les formes. 

El pilot ha d’intentar moure’s lleugerament per tal que la mescla arribi a la zona de les 

cuixes i enregistri bé la seva forma. Al ser una reacció exotèrmica, el pilot notarà que la 

bossa s’escalfa, per aquest motiu es va decidir anteriorment col·locar més d’una bossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els seients obtinguts per aquest mètode van començar a ser treballats el més aviat 

possible, ja que al cap de 3 setmanes es van observar variacions dimensionals en les 

provetes utilitzades. 

Es va comprovar que la plantilla del 95% percentil de la normativa encaixava bé per al 

seient mitjà i el gran i es podia continuar amb tot el procés de producció. 

Figura 8.2 - Els tres seients obtinguts abans de ser treballats i 

escanejats, les dimensions són mitjà, petit i gran 
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8.2. Anàlisi en CAD del model escanejat 

Un cop es van obtenir els seients en poliuretà, es van portar a l’empresa AsorCAD per a 

realitzar un escaneig tridimensional de cada seient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies després, es van obtenir els arxius IGS de cada seient, que contenien un núvol de 

punts mallats que representaven la superfície del seient. Aquests “Sòlids importats” van ser 

treballats en SolidWorks, dividits en seccions i recreats per mitjà de diverses splines per tal 

de reproduir les superfícies i obtenir un model dels seients en CAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 – Els seients gran i mitjà treballats i escanejats 

Figura 8.4 - Núvol de punts i splines del seient petit 
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Aquesta etapa d’obtenció d’un sòlid refinat, a partir del núvol de punts del fitxer IGS inicial 

és complicada, ja que els núvols de punts dels seients contenien enregistrades parts que 

no tenen sentit en un seient, per tant es van eliminar per tal de tenir en CAD uns models 

molt semblants en forma al dels seients finals. 

 Figura 8.7 - Model en SolidWorks del seient mitjà un cop escanejat 

Figura 8.6 - Model en SW del seient petit Figura 8.5 - Model en SW seient gran 
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9. Disseny i simulacions 

Un cop es va aconseguir el CAD del seient, i es va posicionar correctament; es va 

començar a treballar en el disseny dels suports del seient que el fixaran al xassís del 

CAT04, i a simular-los en SolidWorks per assegurar el seu funcionament adequat. 

9.1. Disseny dels suports i els inserts 

El sistema de fixació, més enllà de transmetre les forces que rep el seient al xassís, ha de 

permetre un ràpid intercanvi dels seients, per tal de guanyar temps en el muntatge i 

desmuntatge del cotxe durant la competició. 

Amb disposició dels CADs dels seient, es va poder analitzar com quedava el pilot del 95% 

en la posició estudiada, en el seient dins el cockpit del CAT04: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop es va situar el seient dins el cockpit del CAT04 la millor opció que es va trobar va 

ser la de fixar el seient al xassís per la part més inferior i propera al xassís, i per l’esquena 

del pilot a l’altura del volant, ja que les distancies de separació del xassís i el seient són 

mínimes en aquests punts. 

Fixar el seient per la part més inferior és molt senzill gràcies a que en aquesta zona es 

troben les barres inferiors del xassís que travessen el cockpit en diagonal, que permeten un 

suport de mides reduïdes. 

Figura 9.1 - Pilot del 95% percentil, en el seient gros 
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En canvi, amb la fixació de l’esquena van aparèixer alguns problemes: que s’havia de 

travessar el Firewall (que la normativa estableix que no tingui obertures cap a l’habitacle 

motor que no estiguin ben segellades), que havia de ser fàcilment desmuntable ja que es 

troba en una zona on podria dificultar algunes reparacions (dipòsit, bateria, col·lectors 

d’escapament...) i que al estar molt a prop dels col·lectors d’escapament possiblement 

s’escalfés i s’havia d’aïllar. Es va dissenyar el suport de l’esquena de forma que fos 

fàcilment desmuntable, només amb 4 cargols, per tal de poder realitzar còmodament les 

reparacions o treure el motor. Amb aquest concepte va permetre la seva fabricació en 

alumini (ja que no va soldat directament al xassís) i així els punts de fixació del suport de 

l’esquena al xassís poden ser fabricats en acer i soldats de forma permanent amb una 

soldadura òptima Acer-Acer. 

Per tal de poder fixar el seient al xassís era necessari dissenyar uns inserts metàl·lics que 

van ser col·locats durant la laminació. Els incerts són sub-components que adjunts a la part 

laminada amb fibres s’utilitzen per tal de donar a la peça superfícies regulars de contacte, 

gruixos suficients per a enroscar, superfícies per a mecanitzar, reforços, unions,... entre 

d’altres aplicacions. Aquests s’uneixen a la resta de la peça composta mitjançat la 

soldadura. La soldadura d’aquest tipus es basa en adhesius (normalment també epoxi) o 

aplicar petites capes de fibra que envolten una superfície preparada (grafilats, planejats, 

polits per obrir porus, ranurats,...) i posteriorment aplicar la resina adequada com si es 

laminés en cas normal. Per tal de garantir la correcta unió de l’insert amb la resina, Mira va 

recomanar que en els inserts es realitzés una matriu de forats amb un diàmetre de 5-6mm. 

Es van realitzar tres inserts diferents, un per la part inferior, i dos per les espatlles. L’insert 

inferior, consisteix en una planxa d’acer foradada d’acord amb les indicacions anteriors que 

permet posicionar dos forats passants en la fibra i evita que els cargols facin malbé el 

Figura 9.2 - Vistes inferior i posterior del xassís amb el seient situat 
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seient. Els inserts de l’esquena són dues circumferències també foradades d’acord amb les 

indicacions anteriors, amb una connexió de tipus cònic per tal de facilitar l’entrada dels 

inserts del seient dins dels suports de les espatlles, aquesta ajuda és necessària ja que 

l’operació d’entrar els inserts dins els forats dels suports l’esquena és cega al tapar seva 

visió dels forats el propi seient. 

Es va realitzar un pla en la part més baixa del seient, aquesta part plana va permetre 

col·locar l’insert sense problemes i reparteix els esforços de subjecció sobre tota la 

superfície plana; aquest pla està especialment pensat de cara al “driver egress” on el pilot 

ha de sortir en menys de 5 segons del vehicle des de la posició de conducció habitual, per 

tant ha sortir d’un salt impulsant-se des de el seient. Els dos forats passants d’aquest insert 

s’han separat al màxim possible sense haver de realitzar un pla inferior que pogués resultar 

incòmode per al pilot. 

En la figura 9.3 es mostren algunes imatges de l’assemblatge final dels suports: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’annex F es mostren més figures de l’assemblatge. 

Figura 9.3 - Figures de l'assemblatge del seient amb els suports i els inserts 
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9.2. Estudi de forces 

El primer que cal fer és estudiar quines són les forces màximes que actuen sobre un seient, 

i són transmeses als suports en un cotxe de competició com un Formula Student. 

Es van analitzar les dues situacions on les sol·licituds dels suports del seient són màximes: 

una acceleració i una corba (al ser els suports simètrics es suficient tenir en compte un sol 

sentit de gir); amb un pilot de 86,6kg i als màxims G’s registrats en una endurance del 

CAT03 (referència més pròxima i similar al tenir el mateix motor, mateixa potència, el 

mateix sistema de suspensions, de frenada, les mateixes dimensions de les vies i un pes 

molt semblant). 

Les forces són de 1,1G’s en la màxima acceleració i de 1,3G’s en corba. Es descarta tenir 

en compte les frenades i el cas extrem de l’accident frontal, ja que en aquests casos són 

els cinturons els encarregats de subjectar el pilot. 

Aquestes forces actuen sobre el centre de masses del pilot i es van estudiar quines 

reaccions eren transmeses als suports per tal de dimensionar-los adientment. Les 

resolucions dels sistemes següents es detallen a l’annex F. 

En l’estudi de forces en el cas de l’acceleració a 1,1G’s hi intervenen les forces següents: 

FAcceleració = 86,6 * 1,1 * 9,81 = 934,5N 

FPes del pilot = 86,6 * 9,81 = 849,546N 

De la resolució del sistema detallada a l’annex F es van obtenir les reaccions que actuen 

sobre els suports: 

Fx Suport Espatlles = -934,5N 

Fy Suport Espatlles = -28,96N 

Fx Suport Inferior =   -31,86N 

Fy Suport Inferior =  878,51N 

(En l’eix de les X el sentit positiu és cap 

a la dreta, i en l’eix de les Y cap adalt) 

 

Figura 9.4 - Distàncies dels suports al CDM en el 

cas d’acceleració. 
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En l’estudi de forces per al cas de la 

corba, al ser un sistema simètric només 

va caldre estudiar un dels dos casos; en 

una corba d’esquerres a 1,3G’s hi 

intervenen les forces següents: 

FLateral = 86,6 * 1,3 * 9,81 = -1104,409N 

FPes del pilot = 86,6 * 9,81 = 849,546N 

 

 

Del model en MultiFrame detallat a l’annex F es va obtenir que reaccions al suports eren: 

Fx Suport Espatlles Esquerra = 203,200N   Fx Suport Espatlles Dreta = 895,743N 

Fy Suport Espatlles Esquerra = -122,721N   Fy Suport Espatlles Dreta = 564,082N 

 

Fx Suport Inferior Esquerra = 26,055N    Fx Suport Inferior Dreta = -20,588N 

Fy Suport Inferior Esquerra = 227,083N   Fy Suport Inferior Dreta = 181,107N 

 

9.3. Simulació dels suports 

Un cop es van calcular les reaccions sobre els suports en cada un dels dos casos, es va 

procedir a realitzar les simulacions dels suports inferior i de les espatlles en els casos 

descrits anteriorment per tal de comprovar que podran resistir les exigències de les 

competicions. 

Cal remarcar que no es va aplicar cap coeficient majoració a les forces calculades en 

l’apartat anterior, ja que es va considerar que en realitat el pilot reparteix part de les forces 

calculades al recolzar-se sobre els pedals amb les cames, al xassís amb els genolls, al 

volant amb els braços, en els cinturons amb el cos... per tant aquestes forces calculades 

sobre els suports són més grans que les reals, és a dir, ja estan majorades. 

Figura 9.5 - Distàncies dels suports al CDM en el 

cas d'una corba 
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A continuació es mostra una figura per cada una de les simulacions. 

-Simulacions del cas de màxima acceleració: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.6 - Simulació del suport de les espatlles en el cas d'acceleració 

Figura 9.7 - Simulació del suport inferior en el cas d'acceleració 
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-Simulacions del cas d’una corba a 1,3G’s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es va poder comprovar, en tot moment els suports es troben treballant sota tensions 

inferiors al límit elàstic del material, 215MPa en l’alumini 6063-T6, per tant no sofriran 

deformacions plàstiques permanents. 

A més de les quatre simulacions, es va realitzar una simulació més sobre com treballava el 

suport inferior sota l’esforç que realitza el pilot al intentar sortir d’un bot del monoplaça en la 

prova del “driver egress”. Sota un esforç total de 1250N es va comprovar que el suport ja 

sofreix deformacions permanents en alguns punts, però no arriba a trencar. 

Figura 9.8 - Simulació del suport de les espatlles en el cas d'una corba 

Figura 9.9 - Simulació del suport inferior en el cas d'una corba 
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Totes les figures de les simulacions amb més detall, es troben a l’annex F. 

 

9.4. Determinació del nombre de capes 

Un cop analitzades les forces que interactuen amb el seient i els suports, es van analitzar 

les reaccions sobre el propi seient per determinar el nombre de capes amb les que havia de 

ser laminat per tal que aguanti els esforços que hi provoca el pilot. 

Per realitzar aquestes simulacions Mira va recomanar la utilització del software d’elements 

finits Abaqus. En un teixit equilibrat com les fibres trenades les característiques són iguals 

en els dos eixos, per tant en va haver prou sabent: el Mòdul elàstic, el Mòdul a cisalladura, 

el Coef. de poisson, les resistències a tracció, les resistències a compressió i la resistència 

a cisalladura. 

Es va dibuixar en CAD un model del seient que incorporava les patilles laterals semblants a 

les del model final, ja que la inèrcia i la rigidesa que confereixen a la peça és essencial per 

a minimitzar les capes i així el pes del conjunt. 

El procés de determinació del nombre de capes va ser iteratiu: es van realitzar dues 

simulacions per cada configuració de capes, una per al cas de màxima acceleració i l’altra 

per al cas d’una corba a 1,3G’s. Es va començar amb 4 capes de fibra (dues de carboni i 

dues de Kevlar) i si el seient no suportava correctament els esforços, s’augmentava un 

capa el Kevlar (ja que se’n tenia més per temes de patrocinadors), així és va procedir fins a 

determinar el nombre de capes necessari. 

Figura 9.10 - Simulació del suport inferior en el cas del “driver egress” 
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El Kevlar és un material amb gran capacitat d’absorbir impactes, és més flexible que la fibra 

de carboni i no té la tendència a trencar-se o esgarrar-se i fent estelles tan fàcilment com el 

carboni al rebre impactes, és capaç d’absorbir un gran impacte sense degradar-se (és la 

resina la que es trenca, no el Kevlar). 

No és freqüent emprar aquest material com a capa externa degut a que té una densitat 

molt alta de fibres micromètriques i no tolera bé ser polit, de la forma en que es poleixen la 

fibra de vidre o el carboni. 

La distribució de capes de carboni i Kevlar emprada va ser: dues capes de carboni a 

l’exterior (en el costat del pilot) i tres capes de Kevlar per tal d’absorbir l’energia dels 

impactes, i en cas de trencament evitar que la combinació s’estelli, mantenint la cohesió del 

conjunt. Els inserts es van situar entre les capes 3 i 4 per tal de suportar adequadament les 

pressions que exerceix el pilot segons la recomanació de Mira. 

L’objectiu a l’hora de determinar les capes va ser que en el pitjor dels casos, les tensions 

màximes no es trobessin per sobre dels 280MPa, corresponents als 420MPa del carboni 

amb un coeficient de seguretat de 1,5. 

A continuació es mostren les simulacions del seient amb 5 capes sota els casos 

d’acceleració i d’una corba a 1,3G’s: 

Figura 9.11 - Simulació del seient amb 5 capes per al cas d'acceleració 
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Els valors màxims de les tensions per el seient amb 4 capes són de 111,0MPa i 277,4MPa 

per als assajos de acceleració i la corba respectivament; i de 70,14MPa i 180,4MPa per al 

seient laminat amb 5 capes. 

La tensió última de ruptura més restrictiva correspon als 420MPa del carboni en front dels 

500MPa del Kevlar. 

L’opció de 4 capes es va descartar degut a que la seva tensió màxima es tractava d’un 

valor massa proper al límit de 280MPa establert, per tant es va concloure que el seient 

laminat amb 5 capes, dues de carboni i tres de Kevlar suportava els esforços 

adequadament amb les mínimes capes necessàries. 

 

Totes les figures de les simulacions amb més detall i amb diferents nombres de capes (4, 5 

i 6), es troben a l’annex F. 

 

Figura 9.12 - Simulació del seient amb 5 capes per al cas d'una corba a 1,3G's 
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10. Fabricació del model i motlle finals 

Després d’escanejar els seients i tenir definit la seva fixació, es va començar a treballar per 

tal d’aconseguir un model amb un bon acabat final; utilitzant com a matèria principal el guix; 

per a posteriorment treure un positiu o motlle final que serà laminat per a obtenir el seient 

en fibra. 

10.1. Millores en el primer model 

El primer pas per a l’obtenció dels motlles a partir del poliuretà expandit consisteix en 

eliminar el plàstic de la bossa i allisar les impureses, així com treure el material sobrant 

tallant-lo amb una serra. L’objectiu és la obtenció 

d’un model que representi a la perfecció el seient 

desitjat per així poder fabricar un motlle per 

laminar-lo a sobre. 

A continuació és interessant cargolar el seient en 

algun tipus de base de fusta per tal que sigui més 

rígid i còmode per moure’l, ja que amb el guix 

pesarà molt més que el poliuretà. 

El període de temps entre l’obtenció dels models en poliuretà expandit i la fabricació del 

motlle ha de ser prou curt ja que l’escuma (en les condicions en què es va fer) es pot 

deformar per posició i pot inclús reduir-se i quedar-se en una peça fallida per les excessives 

deformacions. 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, es va realitzar un pla en la part més baixa del 

seient, aquesta part plana va permetre col·locar l’insert sense problemes i repartir els 

esforços de subjecció sobre tota la superfície plana. 

 

 

 

 

 

Figura 10.1 - El seient mitjà un cop desbarbat 
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Un cop es va deixar el poliuretà fixat en la base de fusta, es 

va fer un recobriment de la superfície amb escaiola per tal 

d’obtenir un millor acabat, ja que el poliuretà no es pot 

escatar i l’escaiola si. A més a més amb aquesta capa 

d’escaiola es va aconseguir donar a totes les superfícies 

laterals uns angles de sortida suficients per a garantir el 

desemmotllament tant del motlle final, com del seient laminat. 

Això és molt important ja que si no es tenen els angles de 

sortida suficients, el desemmotllament pot ser molt difícil i al 

forçar-lo es poden trencar tant els motlles com les peces 

laminades. En l’annex G es poden veure més figures del 

procés de fabricació dels models i els motlles finals. 

Els cargols de subjecció van quedar lleugerament marcats, però tot hi deixar uns petits 

forats en el motlle final, aquets van ser fàcilment omplerts amb escaiola, aconseguint una 

superfície llisa perfectament uniforme. 

Un cop es va acabar el treball sobre la superfície del model, es va procedir a aplicar-hi un 

tractament en 3 capes de G4 (protector anti-humitat, que permet que no es soldin les 

escaioles del model i el motlle); i sobre del G4 unes altres 3 capes de la cera 

desemmotllant, per tal de facilitar al màxim el procés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3 – A l’esquerra el seient fixat sobre una base, a la dreta el model acabat 

Figura 10.2 – Afegit d’escaiola 
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10.2. Obtenció del positiu o motlle final 

Quan el model va estar ben encerat i polit, es va procedir a la fabricació del positiu o motlle 

final: 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest moment es va produir una gran quantitat d’escaiola, suficient per obtenir el 

motlle a partir del model en un massís d’una sola tirada, és crític el fet de fer-lo sencer 

d’una sola tirada d’escaiola ja que si l’escaiola que queda en la part inferior del motlle 

s’endureix abans d’aplicar la capa més superficial, pot trencar tot el motlle per culpa de les 

contraccions que realitza l’escaiola en assecar-se. També es va posar una petita malla 

metàl·lica dins del guix per tal de repartir millor les forces, ja que el motlle tot just fabricat 

pesa molt al tenir encara molta aigua, i es va extreure tan ràpidament com va ser possible. 

El primer motlle del seient es va fabricar i es va col·locar a sobre d’una planxa de fusta per 

tal de poder treballar amb mes comoditat, i es van unir els laterals del motlles amb la base 

com es veu en la figura següent. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4 - Model i motlle en escaiola i detall del mallat intern del motlle final 

Figura 10.5 – Motlle amb la superfície treballada 
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Figura 10.6 - Detalls del motlle final amb la bossa de buit 

Aquest tancament de l’espai buit a la part inferior del motlle va ser un error, ja que al ficar el 

motlle amb la seva base dins la bossa i fer el buit, el conjunt es va ensorrar degut a que el 

motlle no podia suportar la força de la pressió atmosfèrica. El guix rebia per la part superior 

la força de la pressió atmosfèrica, però per sota al haver-hi el buit no hi havia oposició, per 

tant el motlle de guix es va enfonsar. 

Per tal d’evitar aquest fenomen, el següent motlle no es va fixar a sobre cap base. Al 

realitzar la prova del buit (simulacre de la laminació, on s’aplica el buit al motlle durant 12 

hores), es va col·locar la bossa de tal forma que estava en contacte amb tota la superfície 

del motlle, que al ser de guix i va aguantar les 12 hores de la prova de buit sense 

problemes, ja que el guix aguanta molt bé els esforços de compressió. 

 

Un cop es té el motlle, de nou es va aconseguir un perfecte acabat superficial, ja que serà 

el que tindrà la peça final, i assegurant uns angles de sortida mínims als laterals per tal de 

facilitar al màxim el desemmotllament. Però abans és important deixar reposar el motlle uns 

dies per tal que elimini tota la l’aigua per evaporació, pesarà menys i permet un millor polit. 

Finalment, es va seguir el mateix procediment que es va seguir amb el model, aplicar G4 i 

sis capes de cera desemmotllant. 

Figura 10.7 - Motlle final durant la proba de buit 
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Figura 11.1- Pot de G4 

11.  Laminació del seient per via humida i buit 

En aquest capítol es detalla el procés de laminació del seient en el motlle fabricat 

anteriorment, així com la preparació prèvia dels materials i els estris necessaris. 

11.1. Conceptes bàsics de la laminació per via humida i buit 

El procés de laminació escollit s’explica en detall en l’annex D. 

11.2. Preparació prèvia del motlle 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, és molt important la correcta aplicació dels 

diversos desemmotllants. Per a que la peça pogués desenganxar-se del motlle sense 

problemes, i no es trenqués cap part del motlle o de la peça es van aplicar tres productes 

amb aquesta funció: el G4, la cera i l’alcohol polivinílic. 

Primer es va aplicar el G4, és una imprimació segelladora 

que evita que les resines penetrin en el guix porós i es 

trenqui el motlle a l’intentar desemmotllar; formant una 

pel·lícula impermeable que separa la superfície del motlle i la 

resina aplicada en la laminació. Abans d’aplicar-lo es va 

deixar reposar el motlle uns dies per tal que elimini tota la 

l’aigua per evaporació, així s’absorbeix millor el producte. El 

G4 és una resina de poliuretà mono-component que 

s’endureix en contacte amb la humitat atmosfèrica. És un 

líquid de color groguenc, molt viscós i enganxós, que es va 

aplicar amb un pinzell. 

Es va aplicar el producte amb cura per tal d’evitar que el producte caigui, s’acumuli i es 

solidifiqui en els punts més baixos del motlle, ja que si no la peça no reproduiria exactament 

la superfície del motlle. Un cop aplicat es va deixar assecar durant 24 hores. 

Els següents passos en que s’aplica la cera i l’alcohol polivinílic, es van realitzar el dia 

abans de la laminació per tal que el seu poder desemmotllant fos màxim. 

El següent pas va ser aplicar les 4 capes de cera desemmotllant, mitjançant una esponja o 

drap especials per aquestes aplicacions, entre capes es van esperar com a mínim uns 20 
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minuts, polint cada vegada la cera amb un drap net. Es 

va tenir cura de no deixar excessos de cera ja que 

quedarien marcats en la resina, deixant taques en la 

peça final. 

La cera es va deixar reposar unes 6 hores i a continuació 

es van posar les dues capes d’alcohol polivinílic. 

La seva aplicació es va realitzar amb pistola, es pot 

aplicar amb pinzell, però es preferible la pistola ja que així 

s’eviten les possibles aigües de l’aplicació amb pinzell. 

L’alcohol polivinílic permet crear una pel·lícula protectora 

en el motlle, que després s’elimina com si es tractés 

d’una capa de pell. A més, disposa d’un tint roig per a 

poder identificar les zones on es va aplicar. 

Amb aquesta preparació el motlle ja estava a punt per ser laminat, simultàniament es va 

realitzar la preparació dels materials i els estris necessaris. 

11.3. Preparació prèvia dels materials necessaris 

 Les fibres 

A l’hora de tallar les fibres és molt important no malbaratar-les inútilment ja que és un 

material molt car; per tal de poder tallar les fibres amb les dimensions necessàries, es va 

retallar una plantilla de plàstic a sobre de la superfície del motlle, deixant uns 20cm de 

marge extres. Aquesta plantilla es va fer servir posteriorment per retallar les fibres, el film 

sangrador i la manta d’absorció amb la forma i dimensions adients. 

Ja que les fibres són anisotròpiques, per tal que la peça tingui unes propietats mecàniques 

el més isotròpiques possible, les diferents capes de fibra es van col·locar en diferents 

orientacions per aconseguir que la peça tendeixi a aquest comportament; es va retallar la 

fibra de tal manera que les capes fossin alternades amb la trama a 90º i 45º. 

 

 

 

Figura 11.2- La cera i l’alcohol 

polivinílic 

Figura 11.3 - Posicionament de les diverses capes de fibres 
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Si es tracta d’una peça que no requereixi aquestes propietats, aquest procediment es pot 

evitar ja que retallar en els diferents posicions significa una despesa important de fibra. 

Les fibres de carboni es van poder tallar còmodament amb tisores, però pel Kevlar es va fer 

necessari esmolar les tisores cada pocs minuts i així i tot van ser molt difícils de tallar. Les 

diverses capes de fibra es van deixar preparades en l’ordre en que van ser aplicades. 

 La bossa de buit 

La bossa es va preparar per tal de deixar-la llesta per ficar el motlle dins, segellar-la i fer-hi 

el buit ràpidament. Es va tenir en compte que sempre se’n necessita molta més de la que a 

primera vista sembla, com a referència, es va tallar un 50% més de longitud per cada 

extrem, ja que és molt millor que la bossa quedés amb doblecs que no tibada, ja que, o es 

pot trencar o pot ser que no reprodueixi les formes de motlle correctament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un detall important va ser tenir la bossa preparada per tal que es pogués ficar el motlle a 

dins i segellar-la per poder-hi fer el buit de la forma més ràpida possible. Per això va ser 

necessari pensar prèviament com es tancaria la bossa, es va tancar un extrem (ja que les 

bosses de buit es solen vendre com a “tubs” on només cal tancar els dos extrems) i l’altre 

va ser per on s’entraria el motlle. 

Els extrems de la bossa es van tancar amb “Tackytape” que és semblant al “Bluetak” que 

permeten segellar la bossa de buit. Cal tenir-lo a mà per poder tancar l’extrem per on es va 

ficar el motlle ràpidament. 

La bossa es va tractar amb molta cura per tal d’evitar possibles punxades i brutícia. 

Figura 11.4 - Detall dels doblecs de la bossa de buit 
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 El film sangrador i la manta d’absorció 

La manta d’absorció té la funció d’absorbir la resina sobrant que surt degut a la pressió del 

buit. El film sangrador serveix de separació entre la manta i la peça final (ja que sinó 

quedarien adherides) però permet que la resina passi del motlle a la manta, ja que el film 

sangrador està microperforat; i a més a més al ser un d`un plàstic resistent permet retirar la 

manta fàcilment. 

Es va tallar una petita porció de manta extra d’uns 20x20cm per a protegir la connexió 

ràpida del buit, per tal que no hi pugi gens de resina que podria arribar a la bomba. Es van 

tallar amb la mateixa plantilla utilitzada per tallar les fibres. 

 La resina 

Es va calcular la quantitat de resina necessària per laminar tota la peça, de forma 

aproximada es va comptar la mateixa quantitat en pes de resina que de fibra. 

Va ser important tenir controlades les propietats de la resina (pot time), ja que en cas de 

fer-ne molta de cop pot catalitzar i perdre’s una gran quantitat (s’ha de tenir en compte que 

una variació de 10º de temperatura significa la reducció del temps a la meitat). Les 

característiques de la resina utilitzada es troben en l’annex I, d’on es va extreure que la 

proporció entre resina i catalitzador és de 100:34 en pes. 

La forma del pot on es va realitzar la barreja de la resina i el catalitzador també és 

important, ja que si s’utilitza un pot amb una relació de volum/superfície molt alta, al ser una 

mescla exotèrmica pot provocar una alta concentració de calor, endurint la resina abans 

d’hora, i fins hi tot pot arribar a auto-encendre’s. Per això es van utilitzar palanganes de 

pintor per les barreges, i es van fer moltes barreres amb petites quantitats de resina (uns 

150g) segons les necessitats durant el procés de laminació per tal de no malbaratar-ne. 

La quantitat de resina i catalitzador necessaris per la peça es calcula de la següent forma: 

gr totals de Mescla = nº capes*m
2
 per capa* densitat de les fibres = 5 * 0,7 * 200 = 700gr 

gr totals de Resina = 700 * 100 / 134 = 522,39gr 

gr totals de Catalitzador = 700 * 34 / 134 = 177,61gr 

Per a la realització de les mescles es van utilitzar gots de plàstics durs, per tal de tenir 

diversos gots per separat amb la resina i el catalitzador en les mesures justes, per així 

poder realitzar les mescles ràpidament. 
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 La bomba de buit 

La bomba de buit té la funció d’extreure l’aire de l’interior de la bossa per així fer-hi el buit. 

Per tal de facilitar la connexió entre la bossa i la bomba, Mira va facilitar a l’equip un 

sistema de connexió ràpida que permet connectar la bomba de buit amb la bossa 

ràpidament i sense fuites. Aquest sistema compta amb una petita base d’acer, que es deixa 

dins la bossa a sobre de la manta d’absorció, l’altra part de la connexió es fixa al tub de la 

bomba. La connexió es realitza enroscant la part del tub a sobre de la base, al enroscar la 

bossa es forada, però la pressió que exerceixen la base i la part fixa del tub evita les fuites. 

11.4. Procediment 

Per laminar es van necessitar dues taules grans i una més petita, les dues grans van ser 

protegides prèviament de la resina amb un plàstic impermeable. En una gran es va posar el 

motlle (on es col·locaran les diverses capes de fibra durant la laminació), i en l’altra s’anava 

posant la resina a les fibres. En la petita estaven les capes de fibra, el film sangrador, la 

manta i la bossa de buit, tot preparat de tal forma que quan s’utilitzava una cosa, la següent 

ja es trobava a punt. 

També es van tenir a mà diversos pinzells, guants, rodets, els inserts i la bomba de buit 

preparada per funcionar així com la seva connexió ràpida. També es van tenir preparats un 

calefactor i uns plàstics per tal de poder aplicar-hi el curat amb temperatura ràpidament. 

Per aquesta laminació d’una peça així de gran, van ser recomanables quatre persones, 

especialment per al moment de ficar el motlle dins la bossa de buit; preparades amb les 

seves respectives granotes, guants, màscares i ulleres protectores; ja que la resina irrita 

molt la pell en pocs minuts. 

Un cop estava tot preparat es va mesclar la primera tanda de resina i catalitzador, a partir 

d’aquí ja no hi havia volta enrere. Es va barrejar bé fins que la mescla va tenir un color 

uniforme. 

Mentre un anava barrejant, un altre va agafar la primera capa de fibra de carboni i la va 

estendre a sobre la taula per enresinar-la, quan la fibra estava estesa, i la barreja a punt es 

va procedir a enresinar-la per mitja dels rodets. No hi ha d’haver una gran quantitat de 

resina, la justa per que estigui impregnada, però que no gotegi. 

Tres operaris van agafar la capa enresinada i la van col·locar a sobre el motlle en la posició 

adient. Per tal de posicionar la fibra en els punts més complicats és va fer servir un pinzell 

per fer-hi pressió a sobre. Aquesta capa, al ser la primera, és a dir, la capa que és veurà 
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del seient, és molt important que quedés ben estirada, sense deformacions, i que reproduís 

perfectament les superfícies del motlle. Per tal que la fibra quedés més ben ficada es va 

espatular, sempre de dins cap a fora del motlle. 

Mentre els tres operaris van treballar la col·locació de la capa amb els pinzells, l’altre 

operari va agafar una nova capa de carboni, la va estendre sobre la taula i la va enresinar 

amb el rodet. Quan els tres operaris van haver acabat la col·locació de la primera capa, la 

següent ja estava enresinada i preparada per a ser col·locada en el motlle pels operaris. 

El procés es va repetir ara per les capes de Kevlar. Es va tenir molt de compte al posicionar 

els tres inserts dels seient entre les capes establertes, i no moure’ls al col·locar les capes 

següents. Un cop els inserts es van col·locar, a les següents capes de fibra es van realitzar 

uns petits forats per tal de que hi entressin els inserts i les fibres es poguessin col·locar de 

forma correcta, sense que els inserts fossin una molèstia. 

Un cop totes les capes de fibra van estar resinades i posicionades en el motlle, es va posar 

el film sangrador a sobre de la fibra, i després la manta d’absorció. 

En aquest punt es va ficar el conjunt 

dins la bossa de buit sense pinçar-la, i 

assegurant-se de que la bossa de buit 

tingués marge suficient per que no 

quedés tibada enlloc. És un pas crític ja 

que el motlle pesa molt, és molt delicat, 

no s’han de moure les fibres, i no s’ha 

de foradar la bossa de buit. 

A continuació, en el punt més alt del 

motlle es va col·locar una capa extra 

d’uns 20x20cm per evitar que un excés 

de resina pugi per la presa de buit, i 

evités que arribi resina a la bomba. 

Quan estava tot el motlle preparat amb la manta i la connexió ràpida de la bomba a dins la 

bossa de buit, es va procedir a segellar la bossa amb tackytape. 

Es va tirar un poc d’aigua en esprai per tal que la bossa no es trenqués al estar en tensió i 

llisqués bé en els doblecs; es va engegar la bomba i es va posicionar la bossa de tal 

manera que no es mogués la fibra de sota i la bossa quedés perfectament posicionada 

sense tensions, pensant a deixar excés en arestes, cargols, etc... Es va anar engegant i 

parant la bomba repetidament, i amb molta cura es recol·locava la bossa per tal d’evitar 

Figura 11.5 - Detall de la bossa i la connexió 
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tensions que poguessin trencar la bossa. Finalment, quan el buit estava fet, la bossa ja 

estava ben col·locada i no hi havien fuites es va deixar la bomba engegada i es va 

començar a treballar en com curar la peça a temperatura. En l’annex H es mostren més 

figures del procés de laminació. 

11.5. Posterior curat amb temperatura 

Un cop es va segellar la bossa i el buit estava fet a l’interior, es va començar el procés de 

curació amb temperatura quan abans millor. 

El temps de curat depèn de la temperatura com es pot veure en l’annex I, pot durar dies a 

temperatura ambient, s’agilitza segons la temperatura; a més a més un curat amb 

temperatura aconsegueix unes propietats mecàniques de la peça lleugerament millors. 

Per aconseguir un ambient amb una temperatura superior, es va col·locar tot el conjunt dins 

un plàstic i es va enfocar un calefactor a màxima potència (uns 80ºC), durant 24 hores. 

11.6. Tractaments d’acabat final pel seient 

A continuació es va extreure del motlle la 

peça en brut, per mitjà d’un martell de nylon 

i una mica de paciència. 

Un cop extret, (veure figura 11.6), caldrà 

retallar-ne els sobrants de les patilles 

laterals, deixant només uns 20mm. en tot el 

contorn com es pot veure en la figura 11.7. 

Es va netejar la superfície i es va veure que 

l’acabat aconseguit era prou bo, tot i així es 

va polir la superfície amb paper de vidre de 

320 fins a 600, i un cop estava ben polit es 

van aplicar dues capes de vernís amb 

pistola. 

 

 Figura 11.6 - El seient un cop ha desemmotllat 
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A continuació a les figures 11.7 es pot apreciar el seient desbarbat i polit, amb més detall es 

poden observar el pla inferior, i destaca com els inserts es marquen en la superfície del 

darrera però no en la superfície en contacte amb el pilot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més figures del procés de laminació i els seus resultats es troben en l’annex H. 

Figura 11.7 - Vistes del seient un cop desbarbat i polit 

Figura 11.8 - Detall del pla inferior, i de la 

subjecció lateral i "anti-submarine" 
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12. Estudi de l’Impacte ambiental 

El principal perill que pot causar la fabricació del seient en la universitat és principalment 

cap a la salut dels estudiants. És especialment perillós el procés de laminació per culpa 

dels components químics de la resina epoxy, per contra, les fibres són pràcticament inerts 

per a l’esser humà. 

Els principals efectes sobre la salut deguts a una sobreexposició als productes químics 

emprats en els sistemes de resines epoxy són les irritacions d’ulls, nas, coll i pell, asma, així 

com al·lèrgies a la pell. Els productes on la resina ja s’ha endurit són inerts i no són tòxics, 

sempre que no siguin tallats o polits. 

Els components químics de la resina epoxy poden afectar la salut quan entren en contacte 

amb la pell, o si s’evaporen o es polvoritzen i són respirats. Alguns additius poden causar 

mal de cap, marejos i desorientació. A continuació s’avalua com afecten als diferents 

sistemes del cos humà: 

Pulmons: Els vapors i la pols de la resina epoxy poden irritar els pulmons. Hi ha persones 

que tenen asma degut als agents de curat, alguns símptomes són dificultats respiratòries, 

tos... aquests símptomes solen aparèixer després de treballar o durant la nit. Un cop la 

persona a desenvolupat una al·lèrgia cap als agents de curat fins hi tot la pols al polir o 

llimar una peça pot provocar un atac d’asma. 

Pell: Les resines epoxy poden causar els següents símptomes al entrar en contacte amb la 

pell: irritació, inflamació i picors. Algunes persones desenvolupen una al·lèrgia cutània, 

potser dies després d’entrar en contacte amb la resina, o després d’anys de treballar amb 

ella... 

Ulls, nas i coll: La majoria de les resines epoxy i els seus vapors (especialment els agents 

de curats) poden causar irritacions als ulls, nas i coll. Algunes persones tenen mal de cap 

degut a n’aquestes irritacions. Si els líquids entren en contacte amb l’ull, provoca una gran 

picor i pot causar danys greus a l’ull. En cas de contacte amb l’ull, netejar immediatament 

amb aigua durant uns 15 minuts i buscar ràpidament atenció mèdica. 

Sistema Nerviós: Els  components inhalats o absorbits per la pell poden afectar al sistema 

nerviós de la mateixa forma que ho faria beure alcohol. Els símptomes deguts a les 

sobredosis són mal de cap, marejos, nàusees, dificultats per parlar, confusió i pèrdua de la 

consciència. 

 



Disseny, fabricació i muntatge d’un seient de fibra de carboni en un Formula Student Pàg. 93 

 

-Protecció al laminar: 

● Els pots que contenen les resines i els catalitzadors, han de ser tancats i protegits amb 

cura per tal d’evitar l’evaporació dels seus components químics. 

● L’espai de laminació ha de tenir un bon sistema de ventilació amb extractors, per tal de 

reduir la concentració dels components en l’aire. 

● Durant el curat, la resina s’escalfa provocant l’evaporació dels productes químics, a major 

temperatura major alliberació, per tant es recomanable utilitzar la menor temperatura de 

curat possible. 

● Equipació de protecció: es recomana la utilització de mascaretes, ulleres de protecció, 

guants i portar una granota de treball. 

● Higiene personal: Tot just en acabar de laminar es recomanable rentar la pell que hagi 

entrat en contacte amb l’epoxy. 

 

D’altra banda, segons Mira la vida útil del seient amb el tipus de laminació, fibres i resina 

emprades és d’entre 8 i 10 anys; per tant, té una vida útil que cobreix de sobres la 

esperança de vida de qualsevol component d’un vehicle de la Formula Student construït per 

l’ETSEIB Motorsport. 

Els vehicles es renoven completament quasi cada any, i molts cops els components són 

incompatibles entre els vehicles. En aquest aspecte el seient té una vida útil sobradament 

àmplia per al món de la competició. 

 

Degut a l’alta esperança de vida del producte (es pronostica una laminació del seient cada 

2 o 3 anys degut als possibles canvis de xassís o dels suports), i a la poca quantitat de 

residus generats per seient durant la seva laminació, no es va considerar necessari 

contractar una empresa de reciclatge dels residus ja que només es van generar 

aproximadament unes tres bosses d’escombraries de residus. 

Per a la fabricació dels motlles els principals residus generats van ser poliuretà expandit, 

guix i escaiola; productes que no es poden considerar perillosos cap al medi ambient. 

Els residus es van llençar als contenidors del carrer. 
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13. Pressupost 

Com en qualsevol projecte, la part econòmica és una de les més importants. El pressupost 

del projecte es va dividir en quatre apartats: cost del motlle, cost dels inserts i suports, cost 

de fibres i laminació i el cost de l’estudi tècnic. 

La majoria dels preus van ser extrets del mercat o del llistat de preus estandarditzat que 

proposa la Formula Student Germany per tal d’homogeneïtzar i evitar falsificacions de cara 

a la prova del “Cost Report”. 

-Motlle: En aquest apartat es contempla el cost de fabricació del motlle final a punt per ser 

laminat, des de la fabricació del primer model en poliuretà expandit. 

Cost del Motlle 

Concepte Cost unitari Unitats Cost total 

Preparació del CAT03 10€/h 5 50 € 

Poliol 40€/pot de 5L 1 40 € 

Isocianat 50€/pot de5L 1 50 € 

Operaris 10€/h 200 2.000 € 

Guix 3€/sac de 25Kg 2 6 € 

Mecafino 4€/sac de 25Kg 2 8 € 

G4 82€/pot 1 82 € 

Cera 15€/pot 1 15 € 

Alcohol polivinílic 9€/pot 1 9 € 

Estris diversos (guants, gots, mascares, 
pistola, esponges, espàtules, etc...) 10€ 1 10 € 

Cost sense mà d’obra     220,00 € 

Cost total   2.270,00 € 

Taula 8. Taula amb les partides del cost total de fabricació del motlle final 
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-Alguns d’aquests productes van ser facilitats gratuïtament per Mira o ja estaven al taller 

com el Poliol o el Isocianat, i d’altres com el G4 no es van consumir totalment, per tant el 

preu real de la fabricació del motlle va ser pròxim als 180€. 

 

-Inserts i Suports: En aquest apartat es detalla el cost de fabricació dels inserts i el 

suports d’alumini, amb les diverses operacions mecàniques necessàries. 

Cost dels Inserts i Suports 

Concepte Cost unitari Unitats Cost total 

Planxa d’Alumini 2€ 1 2 € 

Massís d’alumini 0,4€ 2 0,8 € 

Planxa d’Acer 0,5€ 1 0,5 € 

Operari 10€/h 8 80 € 

Tall làser 0,01€/cm 80 0,8 € 

Mecanitzat 0,03€/h 1 0,03 € 

Soldadures 0,1€/cm 12 1,2 € 

Taladre 0,15€/forat 30 4,5 € 

Cargols i femelles 0,06€ 6 0,36 € 

Cost sense mà d’obra     10,19 € 

Cost total    90,19 € 

Taula 9. Taula amb les partides del cost de fabricació dels inserts i els suports 

-La fabricació dels inserts i els suports va ser totalment gratuïta ja que al taller es disposava 

dels materials necessaris com una gran planxa d’alumini 6063 i una altra d’acer, i es van 

utilitzar els torns, plegadores i eines diverses dels tallers de l’equip i de la universitat. 
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-Fibres i laminació: En aquest apartat es detalla el cost de les fibres i la laminació del 

seient amb aplicació del buit i curat amb temperatura. 

Cost de les Fibres i Laminació 

Concepte Cost unitari Unitats Cost total 

Fibra de carboni 32€/capa 2 64 € 

Fibra de Kevlar 24,3€/capa 3 72,9 € 

Tall de les fibres 0,02€/cm 230*5 23 € 

Film Sangrador 1€/m2 1 1 € 

Manta d’absorció 1€/m2 1 1 € 

Bossa de buit 1,5€/m2 1 1,5 € 

4 Operaris 20€/h 8 160 € 

Bomba de buit 24 hores 10€ 1 10 € 

TackyTape 5 € 1 5 € 

Curat amb temperatura 24hores 10€ 1 10 € 

Estris diversos (guants, gots, mascares, 
pistola, esponges, espàtules, etc...) 20€ 1 20 € 

Cost sense mà d’obra     185,40 € 

Cost total    368,40 € 

Taula 10. Taula amb les partides del cost de les fibres i la laminació 

-Aquest apartat que a priori és el que hauria d’haver costat més diners a l’equip, es va 

reduir de forma important gràcies als patrocinadors, ja que les fibres van ser gratuïtes 

gràcies a Vitrofiber i la majoria dels materials necessaris per la laminació també van ser 

gratuïts gràcies a Mira. La bomba de buit va ser subministrada per el departament de 

química, i amb la comanda de Henkel es van aconseguir Tackytape gratuït entre d’altres 

coses. 

 

 

Figura 13.1 - Logotip de Vitrofiber 
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-Enginyeria: Aquest apartat es detalla el cost de l’estudi tècnic necessari per a la correcta 

realització del projecte. 

Cost de l’Estudi Tècnic 

Concepte Cost unitari Unitats Cost total 

Assessorament tècnic de Mira 3.000 € 1 3.000 € 

Estudi tècnic 25€/h 500 12.500 € 

- Disseny i millores   400  

- Proves i validacions   80 

 - Muntatge en el monoplaça  20  

Cost sense mà d’obra     0,00 € 

Cost total    15.500,00 € 

Taula 11. Taula amb les partides del cost de l’estudi tècnic del projecte 

-En aquesta partida no es té en compte la gran aportació que realitza la universitat al cedir 

les dues aules amb els ordinadors, i els tallers i eines per poder realitzar el projecte. 

-Resum: Taula on es recullen els totals de totes les partides anteriors. 

Concepte Cost sense mà d’obra Cost total 

Cost del Motlle 220,00 € 2.270,00 € 

Cost dels Inserts i Suports 10,19 € 90,19 € 

Cost de les Fibres i Laminació 185,40 € 368,40 € 

Cost de l’estudi tècnic 0,00 € 15.500,00 € 

Total 415,59 € 18.228,59 € 

Total +5% d’imprevistos 436,37 € 19.140,02 € 

Taula 12. Taula resum dels costos de les diferents àrees del projecte 

-Si es té en compte que quasi la totalitat del cost és mà d’obra, i aquesta l’aporten els 

estudiants, s’obté un pressupost realment ajustat per una peça d’aquesta qualitat i feta a 

mà especialment per aquest monoplaça on el cost real va ser d’aproximadament 250€. 
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Conclusions 

Després de realitzar el projecte, analitzar el bon funcionament del seient i els seus suports 

durant les competicions, donar idees de millora per al CAT05 i crear una estructura de 

treball i un know-how dins l’equip en la fabricació de peces en fibra que sense cap dubte 

obtindrà bons fruits en els equips vinents; l’experiència i els objectius aconseguits es 

consideren molt positius. 

A continuació s’expliquen les conclusions més importants: 

-Gràcies a aquest projecte es va crear una nova estructura de treball, establint un nexe 

d’unió entre la universitat i empreses del sector de les fibres; amb Mira Tecnologia i 

Vitrofiber com a patrocinadors més importants i amb Compocat i Jordi Sagristà amb 

aportacions més discretes. Aquest nexe va permetre la fabricació a la universitat de peces 

de diverses fibres fetes a mida (Seient, carrosseria, pedalaria, reposapeus, volant, lleves de 

canvi, conductes de refrigeració, suports varis...), produïdes per l’equip en poc temps, a 

baix cost i amb altes prestacions. És d’esperar que la producció pròpia d’aquestes peces en 

fibra en la universitat augmenti més i més cada any. 

-Els coneixements obtinguts en aquest projecte de cara a la laminació de peces en fibra i a 

la fabricació i preparació dels seus motlles gràcies a l’assessorament tècnic de Mira, són 

els fonaments de noves idees i solucions tècniques per als equips vinents, que permetran 

la creació de noves peces amb millors funcionalitats i característiques tècniques. 

-De l’anàlisi ergonòmic es pot extreure que seria positiu per l’equip que el projecte de la 

Formula Student de la ETSEIB Motorsport evolucionés cap a un disseny més global, 

entrellaçant més les diverses seccions per tal de no tenir problemes inesperats com els que 

es van trobar en aquest apartat. Una secció com l’ergonomia es relaciona amb seccions 

molt diverses com el xassís, package, pedalaria, direcció, dashboard... i en aquest aspecte 

es va veure que a l’equip encara li faltava un nivell d’aprofundiment superior per tal 

d’aconseguir el màxim rendiment de tots els components del monoplaça en les 

competicions, s’han de cuidar tots els detalls per guanyar. 

-El suport de l’esquena dissenyat per al seient no va resultar ser especialment funcional, ja 

que pràcticament era una nova barra del xassís però d’alumini, requeria ser desmuntada 

cada cop que s’havien de realitzar reparacions en el vehicle, les seves condicions de treball 

no eren òptimes i afegia un pes que amb un estudi més coordinat de les seccions de xassís 

i ergonomia podria haver-se reduït. És un altre detall que també posa de manifest la 

mancança de relacions entre les seccions que s’ha exposat en la conclusió anterior. 
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-Com es pot comprovar en el pressupost, gran part de les hores treballades es dediquen a 

aconseguir el model i el motlle final en guix. Com a recomanació futura es podria 

aconseguir el motlle final en fibra de vidre, aconseguint un gran estalvi de temps i reduint 

l’ocupació del tallers. En aquest aspecte és molt recomanable que en aquesta secció de 

l’equip sempre hi hagin alguns membres que estiguin en el 5è any de la carrera, per tal que 

la seva implicació i dedicació a la Formula Student sigui màxima i puguin dedicar moltes 

més hores que els altres membres que tenen assignatures pendents. 

-A més a més el propi autor d’aquest projecte considera que hauria de ser obligatori, o al 

menys molt recomanable, que els membres de l’equip que es trobessin al quart o al cinquè 

any dels estudis realitzessin el seu projecte final de carrera dins la Formula Student, això 

suposaria un estalvi de temps per els alumnes ja que s’evitaria haver d’estar a la Formula i 

després realitzar el PFC d’un altre tema; permet crear un bon design report per aquell any, i 

a més a més deixa un document tècnic de gran valor per als futurs membres de la secció 

que ja no començaran des de zero. 

-Com s’ha pogut comprovar al llarg del projecte, els patrocinadors van ser de vital 

importància. Gran part de l’èxit d’aquest projecte ha estat gràcies a haver trobat uns 

patrocinadors implicats i il·lusionats amb el projecte, superant fins i tot les pròpies 

expectatives de l’equip. Per tant és molt important que cada any s’ampliïn les recerques de 

patrocinadors realitzades per la secció de gestió, ja que permeten una gran adquisició de 

coneixements tècnics, així com un estalvi en temps i diners molt important i necessari. 
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