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RESUM
L’objectiu d’aquest projecte és realitzar l’adaptació d’un sistema de fre escollit a un
monoplaça, realitzant-hi els modificacions necessàries per a l’ obtenció de les prestacions
òptimes per tal de superar les proves realitzades a la competició universitària Formula
Student.
Aquest projecte es basa en el prototip CAT-01 dissenyat per l’equip representant de l’ Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, ETSEIB MotorSport que participa als
dues competicions realitzades als circuits de Silverstone (Anglaterra) i Hockenheim
(Alemanya).
La Formula Student és una competició universitària en la qual cada equip ha de dissenyar i
construir un monoplaça, regit per la normativa oficial dictada per la SAE (Society of
Automotive Engineering) per a aquest esdeveniment. El resultat que és vol obtenir amb la
realització d’aquest projecte és assegurar un correcte funcionament del sistema de fre i de tots
els seus components optimitzant-ne el rendiment al màxim possible, sempre dintre dels límits
de fiabilitat. S’analitzen els prestacions que ha de proporcionar un fórmula d’aquestes
característiques, considerant els diferents proves a realitzar, en termes de rendiment de
frenada.
Aquest treball és desenvolupa valorant la seva inclusió dintre del conjunt global del vehicle,
tenint en compte la interacció entre els diferents parts. La metodologia de treball portada a
terme consisteix, inicialment, en un estudi de mercat i una posterior elecció d’un dels sistemes
que s’adapti millor als condicions de prestacions que és necessiten en el monoplaça.
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1. ANTECEDENTS
1.1. MOTIVACIÓ
La motivació d’aquest projecte apareix a presentar l’ oportunitat de desenvolupar, una part
molt importat d’un vehicle de competició, ja que per aconseguir bons temps a la competició és
necessari un sistema de frenat adequat.
És un projecte que des del primer moment presenta la possibilitat d’unir una afició amb
l’aprenentatge en aquest camp.

1.2. REQUERIMENTS PREVIS
Per a la realització d’aquest projecte és important tenir una base de coneixement sobre algun
programa de CAD, sobre física, càlcul mecànic i sobre el funcionament dels principals
components d’un sistema de fre. La resta de coneixements i experiència s’assoleix durant la
realització del propi projecte a mesura que s’avança en el seu desenvolupament, per mitjà de
llibres i altres documents, opinions i coneixements dels experts d’aquest sector, i
coneixements i entrevistes amb els diferents proveïdors i fabricants dels diferents peces.

1.3. INTRODUCCIÓ
El present projecte és en realitat un subprojecte d’un de global, que és el disseny i fabricació
d’un prototip monoplaça. En aquest cas centrat en el CAT-01. Un monoplaça dissenyat i
fabricat per un grup d’estudiants per a participar en dues competicions universitàries: la
Formula Student a Anglaterra i posteriorment a Alemanya. Aquesta idea neix d’una iniciativa
impulsada per l’ETSEIB de la consolidació d’aquest com un projecte estable.
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1.4. FORMULA STUDENT
1.4.1 INTRODUCCIÓ

L’IMechE3, en col·laboració amb altres empreses com per exemple, Airbus, AutoDesk o
Honda Racing F1 Team, és l’encarregat de promoure un concurs universitari a nivell
europeu en el que els alumnes han de dissenyar, construir, desenvolupar i competir
com a equip amb un vehicle tipus fórmula. La Formula Student proporciona als
alumnes una experiència única, en la qual no només aprenen tots els punts tractats
anteriorment, sinó que també fa que adquireixin una visió empresarial de l’enginyeria
de l’automoció. La competició es basa en el supòsit que una empresa ens contracta per
produir un prototipus de vehicle, de cara a industrialitzar-lo. No podem oblidar que
això és un concurs, de manera que el cotxe ha de comptar amb les millors prestacions
possibles a nivell d’acceleració, frenada i maniobrabilitat. El vehicle ha de tenir el
mínim cost possible, alhora que ha de ser fàcil de mantenir i fiable. Es valora també el
factor estètic, el confort i l’ús de peces que siguin fàcils de trobar al mercat. L’empresa
que ens contracta vol produir 1000 vehicles per any amb un cost màxim de 25.000 $
(uns 21000 euros). La feina de l’equip consistirà, doncs, a intentar apropar-se al màxim
als objectius descrits.

1.4.2 COM VA COMENÇAR LA COMPETICIÓ

La competició promoguda per la SAE es va fundar als Estats Units al 1981. Una vintena
d’anys més tard, dos vehicles americans i dos anglesos participaren en una
demostració al circuit de proves de MIRA1 a Anglaterra. La IMechE, present en la
demostració, acceptà formar part de l’equip que, conjuntament amb la Formula SAE,
portarien la competició a Europa. La diferència entre la Formula Student i la Formula
SAE és que la primera està pensada per ser un exercici progressiu de manera que els
participants puguin desenvolupar el seu projecte amb més temps. De totes maneres,
ambdues consten amb el mateix reglament. A més a més, un vehicle presentat en la
competició de Formula Student com ara el nostre, pot ser posteriorment presentat a la
Formula SAE a Estats Units o a Austràlia. (Formula Student)
1.4.3 ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓ

L’objectiu principal és decidir quin és el millor monoplaça de la competició, essent
avaluat en proves estàtiques i proves dinàmiques per professionals del món de
l’automobilisme.
Els monoplaces que es presenten a la competició són tipus fórmula amb les rodes al
descobert. Mesuren 3 m de llarg aproximadament i són propulsats per motors de fins a
1

Important empresa automobilística i aeroespacial
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610cc amb una potència al voltant dels 70 CV. És per això que els organitzadors
promouen unes estrictes normes de seguretat per garantir la integritat dels
participants. (Formula SAE)

1.4.3.1 PROVES ESTÀTIQUES

A les proves estàtiques s’avaluen aspectes de caire més tècnic. Hi ha tres proves, una
per avaluar el disseny, una segona per avaluar els costos i una tercera per presentar el
vehicle. Les proves estan pensades per establir un diàleg entre els components de
l’equip i els jutges que condueixen la prova. 12
INSPECCIÓ TÈCNICA
ANÀLISI DE COSTOS
PRESENTACIÓ COMERCIAL
DISSENY
TOTAL

SENSE PUNTS
100 PUNTS
75 PUNTS
150 PUNTS
325 PUNTS

Taula 1.1 Puntuació proves

r

Anàlisi de Costos

S’ha de presentar un informe on es detallin els costos de fabricació del vehicle en una
producció en sèrie limitada. Aquest informe ha d’incloure els processos de fabricació i
la justificació dels components comercials.

Presentació Comercial

Per aquesta prova, cal situar-se en el paper d’un comercial. S’ha de vendre el nostre
producte a un fabricant d’automòbils fictici. Es tracten doncs, qüestions relacionades a
comercialització i estandardització de components. Cal demostrar també un complet
coneixement del mercat al qual va destinat.

Disseny

A la prova de disseny s’avaluen les solucions preses pel jove equip d’enginyers, que
seran jutjades per un expert equip de jutges. Addicionalment, cal entregar un informe
per donar a conèixer la validesa del seu disseny.
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1.4.3.2 PROVES DINÀMIQUES

Les proves dinàmiques posen de manifest la capacitat de funcionament del vehicle. És
necessari passar però, una sèrie d’inspeccions tècniques que inclouen tests de frenada,
soroll i bolcament. Les puntuacions màximes a les proves dinàmiques són:
ACCELERACIÓ
SKY PAD
AUTOCROSS
FUEL ECONOMY
ENDURANCE
TOTAL

75 PUNTS
50 PUNTS
150 PUNTS
50 PUNTS
350 PUNTS
675 PUNTS

Taula 1.2 Puntuació tests de frenada

Acceleració

En aquesta prova es mesura l’acceleració dels monoplaces en una recta de 75 m. A la
prova s’avalua el rendiment del motor i la capacitat de la suspensió de donar la
màxima adherència.
Prova del 8 (Skid-Pad)

En aquesta prova s’examina el traçat de corbes tancades. El monoplaça ha de descriure
cercles en sentit horari i antihorari. A la prova es posa de manifest el funcionament de
la suspensió i la capacitat de suportar acceleracions laterals. Els dos cercles que formen
el 8 estan limitats per cons i tenen el diàmetre interior de 9,25m i l’exterior de 15,25m.
Els centres estan separats una distància de 18,25m.
Esprint (Autocross)

A l’esprint es mesura la maniobrabilitat del vehicle, fent-lo accelerar en una recta, fentlo frenar i fent-lo traçar una corba en un circuit de 800 m. Tant el circuit d’aquesta
prova com el de la següent estan composats per eslàloms de cons, rectes, corbes de
180° i corbes ràpides.

Resistència i consum (Endurance)

A l’endurance es posa de manifest la fiabilitat del vehicle i el seu consum. A la prova es
poden trobar entre 5 i 7 monoplaces alhora. Per tal d’evitar accidents el circuit disposa
de zones específiques per dur a terme els avançaments. La prova es desenvolupa al
llarg de 22km i és obligatori realitzar un canvi de pilot a la meitat del recorregut.
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1.4.4 NORMATIVA DE COMPETICIÓ

L'organització de l'esdeveniment Fórmula Student estableix una extensa normativa sobre la
base de la qual els equips han de cenyir el disseny i gestió del projecte de construcció del
monoplaça. Així, abans d'embarcar-nos en la seva realització, s'ha fet necessari realitzar un
exhaustiu estudi previ d'aquest document per part de cadascun dels integrants de l'actual
equip fórmula SAE, de tal forma que això ens limitarà considerablement el nostre ventall de
possibilitats.
Així particularment per al nostre sistema de frens, la normativa determina que els vehicles
Fórmula SAE han d'estar equipats d'un sistema de frens que actuï en les quatre rodes i estigui
dirigit per un sol mecanisme de control. Ha de tenir dos circuits hidràulics independents de
tal forma que si es produís una avaria en qualsevol punt del sistema la frenada estaria
assegurada en almenys dues de les quatre rodes. Cada circuit hidràulic ha de tenir el seu
propi sistema d'emmagatzematge de fluid, bé, per l'ocupació de dipòsits independents, o bé,
per l'ocupació d'un únic dipòsit amb separació interna. Els sistemes de "fre per cable" estan
prohibits. Així un únic element de fre que actuï sobre un diferencial auto blocant és acceptat
per la normativa. El sistema de frenat a més ha de ser protegit contra possibles danys que es
poguessin produir-se en avaries eventuals o en col·lisions de baixa importància i gravetat.
D'altra banda no es permet la utilització de conductes del sistema hidràulic de material
plàstic o sense blindatge de protecció. Com mesura de seguretat ha de ser instal·lat en el
cotxe un interruptor que sigui accionat en el cas d'arribar a el topall del recorregut del pedal
de fre. Aquest interruptor ha de tallar l'encès i tallar l'energia a qualsevol sortidor de gasolina
elèctric. L'actuació repetida de l'interruptor no ha de restablir l'energia d'aquests
components. L'interruptor ha de ser posat en pràctica amb components analògics, i no pel
recurs de reguladors lògics programables, unitats de control del motor, o reguladors digitals
de funcionament similar. El cotxe ha d'estar equipat amb una llum vermella de fre d'almenys
15 watts, o equivalent, clarament visible des de la part del darrere. Si s'utilitza una llum tipus
LED de frenat ha de ser clarament visible en condicions d'intensa llum solar. Aquesta llum ha
de ser instal·lada entre la línia central de la roda i el nivell del muscle del conductor
verticalment i aproximadament en línia central del vehicle lateralment.
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2 .OBJECTIU DEL PROJECTE
Els objectius que és pretenen assolir durant el desenvolupament d’aquest projecte són:



Estudi de mercat sobre els cotxes que és presentin a la competició.



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



Estudi de mercat dels sistemes de fre que compleixen les expectatives i prestacions del
monoplaça a construir.



Un cop escollit el sistema de fre, identificar les parts, sistemes i altres peces que s’han
de canviar o modificar.



Identificar els requeriments de cada part, documentació sobre aquestes i obtenció
d’un primer esborrany dels diferents opcions de disseny que tenim de cada peça.



Consulta amb els fabricants i/o proveïdors per l’obtenció de la peça o part desitjada,
per a arribar a un mutu acord entre ambdues parts.



Disseny i modelització final en sistemes CAD i altres mitjans de tots els sistemes
necessaris per al correcte funcionament i adaptació del motor.

Disseny del sistema de frenat d’un prototip de formula sae

Pàg. 13

3. FONAMENTS TÈCNICS
3.1 INTRODUCCIÓ
La finalitat de les instal·lacions de frens consisteix en la seva capacitat per a disminuir la
velocitat d'un vehicle, fer que es detingui, o mantenir-lo detingut. En el desenvolupament de
l'automòbil, els frens van a constituir un dels principals dispositius de seguretat, i per això, la
instal·lació de frens va a ser indispensable per al bon funcionament del vehicle. Les
instal·lacions de frens estan sotmeses a estrictes estipulacions legals, i l'homologació d'un
sistema de frenat depèn del compliment de diverses normes internacionals i nacionals.
Les forces de frenat són: les resistències a la marxa, la retenció del motor i la proporcionada
pel sistema de frens. Si amb el vehicle en moviment cessa l'acció del motor, les resistències a la
marxa van esgotant la seva energia cinètica i acaben per detenir-lo. Aquest sistema de frenat
no és vàlid a causa de la seva poca eficàcia i que s'escapa del control del conductor. Si bé se
suma a les altres forces de frenat.
Quan el conductor decideix minorar la velocitat del vehicle, el primer que fa és deixar de
trepitjar l'accelerador. Amb aquesta acció el motor deixa de llençar del cotxe, i és arrossegat
per ell a una velocitat superior a la corresponent a la velocitat de ralentí, velocitat que
augmenta si s’introdueix en el canvi una marxa més reduïda; aquest arrossegament es
produeix a costa de l'energia cinètica del vehicle i suposa una disminució de la seva velocitat.
La retenció del motor pot ser suficient com mesura preventiva, quan es disposa del temps
apropiat per a prendre la decisió de si és necessària una frenada més enèrgica, i també,
introduint la marxa més adequada, per a mantenir la velocitat en les baixades perllongades
sense fer ús constant del fre.
A la pràctica, a part de les situacions citades abans, la retenció del motor és insuficient per a
disminuir la velocitat del vehicle en la major part dels casos. El sistema de frens té per objecte
aportar altra resistència a la marxa de major eficàcia que les anteriors, que aplicada a les
rodes, permet reduir la velocitat del vehicle o detenir-lo, a voluntat del conductor, en un
temps i espai mínims. El procediment emprat consisteix a transformar l'energia cinètica del
vehicle en energia calorífica per mitjà de fregament, dissipant per radiació la calor resultant a
l'atmosfera.
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3.2 RESISTÈNCIES SOBRE EL VEHICLE
Quan un vehicle circula a velocitat constant el motor ha de vèncer les següents resistències:

Resistència per fregaments
Aquí estan inclosos els fregaments que es produeixen en els elements de la transmissió:
embragament, caixa del canvi, diferencial, transmissions i els coixinets de les rodes.

Resistència al rodament
El concepte d'aquest coeficient és similar al del fregament, la diferència consisteix que aquest
últim el desplaçament s'efectua entre dues superfícies que freguen, i en el rodament
s'interposen les rodes entre ambdues, amb el que resulta molt menor que el primer.
Suposant que la calçada es troba en bon estat i que la pressió d'inflat dels pneumàtics està
d'acord amb la càrrega, s'admet que el valor terme mitjà per a un automòbil és r = 0.018. La
força F és la qual es coneix com resistència al rodament Fr i el seu valor serà:

Fr = Cr · m · g = Cr · N
Nr = µr· r

Fig. 3.1 Fregament

(Equació 3.1)
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Fig. 3.2 Coeficient de resistència a la rodament en funció de la velocitat dels pneumàtics

Fig. 3.3 Coeficient de resistència a la rodament en funció de la duresa dels pneumàtics

Resistència a l'aire
Aquesta resistència és la qual s'oposa l'aire quiet (sense vent) a la marxa del cotxe, i el seu
valor és considerable. Aquesta resistència dependrà de la velocitat del vehicle (augmenta
proporcionalment al quadrat de la velocitat), de la seva superfície frontal i de la forma del
vehicle. Altres possibles resistències són: la deguda a la del pendent i la deguda al vent.

Memòria

Pàg. 16

3.3 CONCEPTES FÍSICS QUE INTERVENEN EN EL FRENAT
Tot cos tendeix a romandre en la seva posició de repòs o bé a conservar el seu estat de
moviment. Amb l'objecte d'efectuar una modificació de l'estat respectiu, és necessària
l'aplicació d'una determinada força.

3.3.1 FORCES SOBRE ELS PNEUMÀTICS

Les forces dels pneumàtics representen les úniques forces que fan possible el detenir
objectivament el moviment d'un vehicle, o la modificació del seu moviment.
La força resultant en els pneumàtics va a venir com resultat d'una sèrie de forces:




La força perifèrica deguda a la impulsió (Fu).
La força lateral deguda a la direcció (Fs).
La força normal deguda al pes del vehicle (Fn).

La força normal Fn és funció del pes del vehicle i de la seva càrrega. És component del pes que
actua perpendicularment sobre la calçada. La força lateral Fs, perpendicular per força
perifèrica Fu, transmet el moviment de la direcció a la calçada, ocasionant d'aquesta forma, el
moviment del vehicle en corba. La força perifèrica Fu, actua sobre el plànol de la calçada,
permetent al conductor frenar el cotxe amb el pedal de fre i accelerar-lo amb el pedal de
l'accelerador. La figura dóna una idea de les diferents forces que actuen sobre els pneumàtics.

Fig. 3.4 Forces en els pneumàtics

L'eficiència amb que aquestes forces actuen sobre els pneumàtics, dependrà de l'estat de la
calçada, dels pneumàtics i de les condicions climàtiques, és a dir, entre el fregament entre
pneumàtic i calçada.
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3.3.2 FORÇA DE FREGAMENT

El valor de la força de fregament Fr és proporcional per força normal Fn segons l'expressió
Fr = μb · Fn. On μb representa el coeficient de la força de frenat o coeficient d'adherència i Fn
la força normal. En el valor dels factors μb i Fn intervenen nombroses variables, com s'exposa
a continuació.

3.3.3 COEFICIENT D'ADHERÈNCIA

El factor de proporcionalitat μb (coeficient d'adherència o coeficient d'arrossegament de força)
representa la força de fregament disponible entre els neumàtics i la calçada. El coeficient
d'adherència constitueix una mesura per la força de frenat, i condiciona en gran mesura
l'estabilitat lateral del vehicle (adherència transversal) i distància de frenat (adherència
longitudinal).
El coeficient d'adherència depèn particularment de les característiques dels pneumàtics (nivell
de pressió, desgast, etc.) i de l'estat del sòl. El coeficient d'adherència, per als pneumàtics dels
vehicles, pot variar entre en màxim que es correspondria amb condicions de calçada seca i
neta, i un mínim que correspondria a conducció sobre gel. Altres mitjans com l'aigua o brutícia
disminueixen el coeficient de la força de frenat. S'expressa segons un coeficient que vària de 0
(adherència nul·la) a valors superiors a 1 (adherència perfecta). En la taula adjunta es
presenten valors per al coeficient d'adherència, en funcions de l'estat de la calçada i dels
pneumàtics, per a diferents velocitats de marxa.

Taula 3.1 Coeficients d’adherència

Cap destacar el valor tan baix que té el gel, al voltant de 0.1. Generalment el valor de
coeficient d'adherència va a ser inferior a 1, i únicament amb pneumàtics de competició
s'aconsegueixen coeficients d'adherència de fins a de 1,5.
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La velocitat és sempre un factor important que influeix sobre el coeficient de frenat, agreujantse en cas de circular sobre calçades humides. Circulant a altes velocitats i en condicions
humides de la calçada, pot produir-se el bloqueig de les rodes quan a causa de un baix valor
del coeficient d'adherència, no sigui possible garantir l'adherència de les rodes sobre la
superfície de la calçada. Al bloquejar-se tan sols una roda, aquesta no podrà transmetre cap
força lateral, en conseqüència, serà impossible el control sobre el vehicle.

3.3.4 INCONVENIENTS DEL BLOQUEIG DE RODES

Quan la força de frenat és major que la força de fregament, ja sigui a causa de una frenada
d'emergència o perquè la calçada posseeixi un baix coeficient de frenat, les rodes es
bloquegen i no giren. Al no girar els discos contra les pastilles de fre, la força de frenat
disminueix, ja que queda substituïda per la força de fregament que és menor que la de frenat.
Això comporta que l'espai de frenada augmenti.
A més d'aquest greu inconvenient, les rodes bloquejades produeixen inestabilitat sobre
cadascun dels eixos del vehicle. Mentre que les rodes davanteres perden capacitat directriu,
en les del darrere s'inicia un derrapatge que tendeix a girar el vehicle.

3.3.5. LLISCAMENT

Els processos de lliscament poden produir-se durant la rodament dels pneumàtics de goma i es
denominen lliscament. Durant el moviment d'un vehicle, les rodes es troben sotmeses a forces
d'impulsió o de frenat produint-se en la superfície d'aquestes, complicats processos físics pels
quals els elements de goma es tiben, produint-se moviments lliscants encara que la roda no
s'hagi bloquejat. La magnitud de lliscament λ, està expressat en percentatge i ens dóna la
mesura per a la proporció de lliscament en el moviment de rodament, i ve definida per
l'expressió:
λ = ( vf – vu ) · 100 / vf

(Equació 3.2)

Sent vf la velocitat del vehicle i vu la velocitat perifèrica de la roda. La fórmula expressa que el
lliscament per frenat es presenta tan aviat la roda gira més lent que la velocitat de marxa del
vehicle. Únicament sota aquestes condicions es presenten forces de frenat.
Quan la roda gira lliurement, les velocitats del vehicle i roda són iguals i el valor del lliscament
és 0%, però quan la roda es troba bloquejada, la seva velocitat perifèrica és 0, no gira, i
conseqüentment el lliscament és del 100%. La següent figura representa com varia el
coeficient de frenat en funció del lliscament, per al cas de frenat rectilini:
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Fig. 3.5 – Coeficients d'adherència %

Com s'aprecia en la figura, el coeficient de frenat augmenta de forma molt pronunciada en el
moment d'iniciar-se el lliscament, arribant a el seu valor màxim en funció de la calçada o dels
pneumàtics, entre uns valors de lliscament de frenat entre un 10% i un 40% per a anar
disminuint després a poc a poc. La corba 1 de la figura es refereix a conducció sobre sòl sec,
mentre la corba 2 sobre asfalt mullat. La corba 3 per a neu, en la qual s'aprecia que en el cas
de bloqueig de la roda el coeficient de frenat augmenta, degut al fet que la roda bloquejada,
empeny un tascó de neu davant de si, que eleva la força de frenat. La corba 4 regeix per a gel.

3.3.6. TRANSFERÈNCIA DE PES EN LA FRENADA

Teòricament, l'esforç de frenat hauria de distribuir-se entre les rodes davanteres i del darrere
en funció del pes que suporten, el qual varia segons la disposició del motor, nombre i
disposició dels ocupants i equipatge transportat i la seva distribució però en el moment del
frenat hi ha una transferència de la càrrega, el tren del darrere s'alleugereix i el davanter se
sobrecarrega, s'aixafen els pneumàtics augmenta la superfície i la força d'adhesió.
Els frens es disposen de manera que actuïn més intensament en les rodes davanteres, ja que la
seva major adherència allunya el punt de blocatge. La frenada és eficaç en tant no es
bloquegin les rodes, és a dir, mentre segueixin rodant. Si un excés de frenat paralitza l'element
giratori, la coberta relliscarà sobre el paviment, es perdrà el control, i l'eix bloquejat tendirà a
col·locar-se sempre de manera que vagi per davant.
Al frenar, el pes es va cap a endavant i les rodes del darrere s'alleugereixen i si la frenada és
forta es poden bloquejar perquè la força exercida pels frens és més gran que la força de
fregament contra l’asfalt. Per tant, corren el risc de bloquejar-se i si ho fan tendiran a col·locarse per davant perdent-se el control de la direcció. Per aquest motiu, convé evitar un excés de
frenat en les rodes del darrere que no ho suporten. En canvi, un excés en les davanteres podrà
fer-les patinar, però sense risc de culejar, perquè ja van per davant. Perquè les del darrere no
es bloquegin s'han ideat diversos sistemes.
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El valor de la transferència de càrrega que es produeix al frenar de l'eix del darrere al davanter,
depèn de l'altura del centre de gravetat del vehicle i de la batalla del vehicle, és a dir, de la
seva distància entre eixos. A causa de totes aquestes variables, la força frenant que s'aplicarà a
l'eix davanter no és igual a la de l'eix del darrere. El mateix ha de dir-se per a les forces que
s'apliquen durant l'acceleració. Si féssim els càlculs per a saber que percentatge de la frenada
deu produir-se en l'eix davanter i com en l'eix del darrere, considerant un coeficient de fricció
pneumàtic – sòl de valor μb = 0,8. El repartiment seria d'un 0,75 % de la frenada en les rodes
davanteres; i 0,25 % en les rodes del darrere (Punt O).

Fig. 3.6 – Repartiment de la frenada segons la desacceleració

El punt O d’intersecció entre ambdues corbes, correspon al frenat òptim, y per tant a una
repartició d’esforços de frenat tal com s’ha dit anteriorment.
Perquè aquests valors de repartiment de frenada es mantinguin dintre de la màxima
adherència aconseguint així la major desacceleració, els vehicles van equipats amb reguladors
de pressió que aconsegueixen la variació de la pressió del circuit del darrere per a evitar el
bloqueig dels pneumàtics i les conseqüències negatives que ja s'han comentat.
Altra condició a complir pels frens és que la frenada ha de ser idèntica per a les rodes d'un
mateix tren doncs de no complir aquest requisit el vehicle llençarà del costat de la roda que
més freni.
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3.3.7 EFICÀCIA DELS FRENS

Els constructors de vehicles procuren disposar de mecanismes i repartir el pes de manera que
gairebé tot aquest s'aprofita per a obtenir adherència útil. La màxima eficàcia dels frens es diu
que és del 100% quan la força del frenat és igual al pes del vehicle. Normalment es consideren
bons frens als quals tenen una eficàcia de l'ordre del 80%.
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3.4. ELEMENTS DEL SISTEMA DE FRENS
3.4.1 BOMBA DE FRE

La bomba de fre o cilindre principal, és l'encarregat de pressuritzar el líquid per tot el circuit
hidràulic. Com la legislació actual obliga als fabricants de vehicles que aquests vagin proveïts
de doble circuit de fre, les bombes de fre són de tipus tàndem. El sistema tàndem significa que
la bomba disposa de dos pistons, col·locats un a continuació de l'altre, amb els quals s'atén al
subministrament del líquid a una pressió igual per a cadascun dels dos circuits independents
normalment distribucions segons una “X”. És a dir , un circuit actua sobre la roda davantera
esquerra i també sobre la del darrere dreta mentre que l'altre actua sobre la roda davantera
dreta i la del darrere esquerra com element de seguretat en el cas de problemes de perduda
d'eficàcia en un dels dos circuits.

Fig. 3.7 – Bomba de fre
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Fig. 3.8 – Interior bomba de fre

3.4.1.1 DESCRIPCIÓ

1.-Pistó primari.
2.-Pistó secundari.
3.-Cargol d'acoblament del pistó primari i de la caixa de posicionat de la molla.
4.-Guia de l molla de recuperació.
5.-Molla de recuperació.
6.-Molla de recuperació.
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7.-Arandela de seguretat i copel·la primària del circuit primari.
8.-Arandela de seguretat i copel·la primària del circuit secundari.
9.-Copela secundària del circuit primari.
10.-Copela secundària del circuit secundari.
11.-Copela d'estanqueïtat entre circuit primari i circuit secundari.
12.-Cargol amb junta de coure.
13.-Topall de repòs del pistó

3.4.1.2 FRENADA

Els dos pistons es llisquen:
1.-Pistó primari manat pel plançó del pedal.
2.-Pistó secundari manat pel pistó primari, la seva molla i la pressió engendrada en el circuit
primari.
3.-Les copel·les obstrueixen les canalitzacions de dilatació.
4.-La pressió regna simultàniament en els circuits.
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Fig. 3.9 – Bomba de fre frenada

3.4.1.3 DESFRENADA

Després de la desaparició de l'esforç els dos pistons retrocedeixen a la seva posició sota
l'efecte de les molles de recuperació.

Fig. 3.10 –Bomba de fre desfrenada
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3.4.1.4 CAIGUDA DE PRESSIÓ EN ELS CIRCUITS EN CAS D’AVARIA

En el circuit primari:





Solament el pistó primari avança fins al topall
Comandament mecànic del pistó secundari.
Pressió normal en el secundari.
No hi ha pressió en el primari.

Fig. 3.11 – Bomba de pressió en cas d’avaria

Fig. 3.12 - Elements d’ un pistó
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3.4.2. LIMITADOR DE FRENADA

Els limitadors de frenada o correctors de pressió tenen la funció de reduir la pressió que arriba
al tren del darrere amb la finalitat de que no s'arribi al bloqueig en aquestes rodes. Existeixen
diferents maneres de funcionament dels correctors:
• Amb punt de cort fix: quan la pressió arriba a un valor fix deixa d'admetre més pressió.
• De gravetat: depenent de la càrrega del vehicle el corrector va donant més pressió en el
circuit, ja que al baixar la superfície per mitjà d'un accionador de tipus mecànic va obrint més
la vàlvula. Recordem que com més gran sigui el pes suportat per l’eix major és la força
necessària per frenar dit eix.

• Depenent de la desacceleració del vehicle.
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3.4.2.1 REPARTIDOR DE DOBLE EFECTE

Fig. 3.13 – Repartidor de doble efecte

La seva missió és evitar al circuit del darrere tot augment de pressió procedent de la bomba
per sobre d'un valor determinat (V); aquesta intervenció no té cap influència sobre el circuit
davanter on la pressió (P) segueix les variacions de la bomba.
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FUNCIONAMENT

Fig. 3.14 – Funcionament repartidor de doble efecte

Si l'esforç en el pedal ocasiona una pressió en el circuit superior a 50 bar. (per exemple),
aquesta pressió aplicada sobre la part inferior de la vàlvula, fa que obstrueixi les canalitzacions
del darrere. La pressió sobre els pistons del darrere serà limitada, per tant, fins a 50 bar.
encara que, per exemple, sobre els pistons davanters pot arribar a 75 bar.

Fig. 3.15 – Temps del repartidor

La transferència de carrega Ar-Av en el frenat és funció de:



La velocitat del vehicle.
La intensitat de la frenada.

Però pot haver un important desequilibri entre dos casos donats, en particular:



Una frenada brutal.
Una velocitat relativament feble.
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En el cas de velocitat poc elevada, l'adherència de les rodes del darrere té un bon nivell, i
llavors és possible, en certa mesura, augmentar el valor V per a obtenir el frenat màxim.
Permetent que el valor V augmenti la pressió a les rodes del darrere al voltant del 50% de
l'augment de pressió a les rodes davanteres.
Funcionament

Fig. 3.16 – Gràfic Pressió- Esforç del repartidor

Els dos primers temps són anàlegs als del repartidor de simple efecte: el pistó P1 comprimeix
la molla R1 i fins a fer contacte amb el seu topall (és el valor V, sobre la corba). En el 3er.
temps, la pressió desplaça el pistó P2 que comprimeix la molla R2 (R2>R1) i desplaça un
suplement de líquid augmentant així la pressió de les rodes del darrere.
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3.4.3. LA PINÇA DE FRE
La pinça de fre és l'element encarregat de suportar les pastilles a més d'empènyer-les contra el
disc quan es pressuritza el sistema. La pinça és un element crític del sistema de fre i està
sotmesa a esforços importants durant el frenat tals com vibracions, excessiva temperatura i
altres elements agressius. Per tant, la inspecció, encara que sigui visual, si no es disposa d'una
càmera ultraviolada per a la detecció d'esquerdes, és molt important.
Existeixen diferents tipus de pinces de fre segons el sistema de fre i el fabricant. No obstant
això totes es basen en el fet que després d'alliberar la pressió del circuit, permeten que la
pastilla de fre, continuï en contacte amb el disc de fre, de manera que en la pròxima frenada,
l'efecte d'aquesta sigui immediat sense necessitar un temps d'aproximació entre la pastilla i el
disc de fre. Aquest contacte queda garantit pels retens del pistó del caliper, pel propi sistema
hidràulic i lògicament genera un efecte permanent de frenat (residual torque) el valor del qual
és crític per al bon funcionament del sistema.

Fig. 3.17 – Pinça de fre

Fig. 3.18 – Pinça de fre vista interior
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El seu principi de funcionament és simple, és a dir, quan es trepitja el pedal el cilindre principal
pressuritza el líquid de frens que empeny per igual a cadascun dels pistons de la pinça, que al
seu torn empenyen a les pastilles contra el disc. L'avantatge d'aquest sistema és que ambdues
pastilles s'empenyen amb la mateixa força contra el disc.
L'esforç de pedal aplicat està sempre directament relacionat amb la força de pistó (segons una
relació determinada per les dimensions dels components), i per tant amb el grau de frenat.
Quan es deixa anar el pedal, la pressió hidràulica que hi ha en el sistema de frens disminueix, el
que fa que els pistons tornin a la seva posició original ajudat per la junta que existeix entre els
pistons i el cos de la pinça (també responsable de l'estanqueïtat del conjunt).
Al desgastar-se el material de la pastilla, els pistons llisquen més a través de la junta al frenar,
amb el que compensa automàticament el desgast.

Fig. 3.19 – Despecejament d’una pinça de fre
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3.4.4. TUBS I MANEGUETS
Els tubs i els maneguets són els encarregats de conduir el líquid de frens, suportant la pressió
interna del líquid, a més deuen resistir l'agressió mediambiental i altres agents agressius de
l'entorn.
Els tubs de fre normalment són tubs d'acer i moltes vegades estan recobertes amb polímer
per a resistir la corrosió; usualment tenen un ànima nominal de 2,5 mm. i un diàmetre extern
de 4,5 mm.
Cada extrem del tub té muntada una rosca de tubs mascle o femella segons sigui necessari.
Els tubs flexibles estan construïts en capes, dels quals el revestiment, ha de ser resistent a l'oli
mineral, i l'extern a partícules dures i danys produït per pedres, aigua, sal i altres contaminants
que puguin existir a la carretera. El producte que s'utilitza és un polímer de barreja d'etilè
propilè diene tipus M ASTM (EPDM).
S'empra tela de raió de capes múltiples per a les dues capes de reforç, que resisteixen la
pressió del tub flexible. Els tubs flexibles de frens estan dissenyades per a funcionar a una
pressió de 100 bars, la seva pressió de trencament és unes 5 vegades major.

Fig. 3.20 – Extrem de tuberia

La membrana interior del tub flexible ha de ser resistent al líquid de frens (3). El material
empleat és EPDM ja que és molt poc permeable. El material de la capa interior és de raió per
presentar unes molt bones qualitats de resistència de pressió interna (2). Alguns tubs flexibles
tenen fundes de plàstic o acer inoxidable enrotllats al voltant dels mateixos per a donar
protecció addicional contra el doblegat del tub en altres components (1).

Memòria

Pàg. 34

3.4.5. LIQUID DE FRE
El líquid de fre és l'element que al ser pressuritzat per la bomba empeny els cilindres de les
pinces contra les pastilles, produint-se així l'acció de frenat. Per als usuaris dels automòbils és
l'etern oblidat, és a dir, molt pocs conductors donen la importància que aquest element té.
Com veurem a continuació les seves característiques són les quals asseguren una correcta
frenada, però és un element que amb l'ús i el pas del temps es degrada i deu ser substituït. Les
característiques fonamentals del líquid de fre són les següents:







És incompressible (com tots els fluids).
El seu punt d'ebullició mínim ha de ser superior als 230ºC. Així aconseguirà romandre
en estat líquid, sense entrar en ebullició, quan les sol·licitacions de frenada siguin molt
exigents.
Deu tenir baixa viscositat per a desplaçar-se ràpidament pel circuit.
Deu ser lubrificant perquè els elements mòbils del sistema de fre amb els quals es
troba en contacte no s'engarrotin.
Deu ser estable químicament, per no corroure els elements del sistema de fre amb els
que no es troben en contacte.

El punt d'ebullició del líquid de frens ha de ser elevat ja que les aplicacions de frens produeixen
molta calor (a més la formació de bombolles pot danyar el fre, i la temperatura de congelació
ha de ser també molt baixa, perquè no es geli amb el fred. Els líquids de frens convencionals
tenen, segons el Departament of Transportation, DOT (de l'anglès Departament de Transports)
temperatures d'ebullició de 205 °C (DOT 3), 230 °C (DOT 4) o 260 °C (DOT 5.1). Com pot
observar-se, com més gran és l'índex DOT major és la temperatura d'ebullició.

Fig. 3.21 – Líquid de frens
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3.4.6. PASTILLES DEL FRE
3.4.6.1 CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LES PASTILLES DEL FRE





Presentar un coeficient de fricció adequat i estable a qualsevol rang de temperatura i
pressió.
Mantenir un equilibri entre abrasió i resistència al desgast.
Una certa compressibilitat, tant en fred com en calent, que faci que el material
absorbeixi vibracions i irregularitats de l'altra superfície amb la qual entra en contacte.
Una bona resistència al xoc i al cisallament.

Per a aconseguir satisfer tots aquests requeriments, cada fabricant implementa les seves
pròpies formulacions, mitjançant les quals assajos aconsegueix els resultats que li aporten la
qualitat desitjada.
A continuació anem a veure els diferents components que poden dur amb si les pastilles de
fre.

UNDERLAYER
El underlayer és una capa de material la funció del qual és la de fixar el material de fricció en el
suport a més de reduir la temperatura que arriba la pinça.
Aquesta capa de material té la seva pròpia formulació, ja que no té els requeriments que del
material de fricció s'esperen sinó que les seves funcions són les d'unir la capa de material de
fricció al suport a més de variar la conductivitat tèrmica del material de fricció perquè la calor
no passi a través d'ella i no s'escalfi el líquid de frens en el cas de materials de fricció amb una
alta conductivitat tèrmica.

Fig. 3.22 – Capes de les pastilles de fre

Memòria

Pàg. 36

SUPORT

El suport és l'element metàl·lic la funció del qual és la de mantenir el material de fricció en el
porta pastilles de les pinces. La característica principal és que deu ser el més pla possible per a
evitar que durant el procés de premsat en calent i posterior guarit de les pastilles sorgeixin
fissures entre el suport i el material de fricció.
Els suports es fabriquen per estampació a partir d'un fleix de l'espessor requerit. Depenent de
la complexitat del suport es fabriquen en diversos passos, encara que és un dels processos més
automatitzats de la fabricació de les pastilles. Els suports són pintats amb un vernís d'alta
resistència per a prevenir la corrosió amb el pas del temps. La impregnació del suport metàl·lic
amb una resina de gran adherència és una fase crítica del procés de fabricació, ja que es deu
garantir una correcta adherència del material de fricció al suport.

Fig. 3.23 – Suport de les pastilles de fre

ANTISOROLLS
Les làmines antisoroll són accessoris la funció principal dels quals és la d'absorbir les vibracions
que es produeixen en el contacte entre la pastilla i el disc, evitant l'aparició de soroll.
Existeixen diferents materials, com són làmines de fibra de vidre, làmines metàl·liques... cada
aplicació duu definida un tipus de làmina diferent depenent del tipus de vehicle en el qual va
muntada la pastilla. La forma de fixar-les al suport sol variar depenent del tipus de material de
la làmina antirsoroll. Existeixen làmines que van enganxades per mitjà d'una resina fenòlica les
quals han de ser comprimides contra el suport sotmès el conjunt a una temperatura d'uns
150ºC. Altres làmines van reblades als tetons del suport. Existeix altra possibilitat que la làmina
vagi fixada al suport per mitjà de patilles i embotida en dues tetons del suport, per a impedir el
seu moviment.
Aquestes làmines permeten augmentar la compressibilitat de la pastilla de fre en fred amb el
consegüent efecte positiu sobre els grinyols sense augmentar sensiblement la compressibilitat
de la pastilla de fre en calent que pogués donar lloc a carreres del pedal excessives.
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Fig. 3.24 – Antisorolls de les pastilles de fre

MOLLES
Les pastilles per a absorbir les vibracions a les quals són sotmeses en la pinça quan es frena,
duen una sèrie d'accessoris que es denominen molles. Aquests molles estan fabricades a partir
de fleixos. Aquest tipus d'elements depenen de la geometria de la pastilla, del sistema
d'ancoratge...
Existeixen altre tipus de molles que van situades a la pròpia pinça però la funció del qual és la
mateixa que les quals van situades a les pastilles. En definitiva, permeten un lleu moviment de
les pastilles quan es troben frenant el que fa que les vibracions que es produeixen siguin
absorbides.
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3.4.6.2 CONJUNT PINÇA - PASTILLA

Fig. 3.25 – Pinça de fre

1. Cos de la pinça. Dóna rigidesa i suporta les pastilles.
2. Pistons. Empenyen les pastilles contra el disc.
3. Purgador. Obre el sistema per a permetre la sortida de l'aire del circuit.
4. “Grupilles”. Retenen i impedeixen que se surtin els passadors.
5. Passadors. Mantenen les pastilles i les serveixen de guies.
6. Pastilles. Friccionen contra el disc.
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3.4.7 DISC DE FRE
Els discos de fre són la superfície contra la que interactuen les pastilles per a frenar el vehicle,
degut al fet que el disc gira solidari amb les rodes. Aquest fregament entre discos i pastilles
produeix la transformació d'energia cinètica en energia calorífica, provocant una reducció de la
velocitat.
Els discos de fre no solament han de produir la transformació d'energia sinó que a més deuen
aconseguir que la calor produïda sigui transmès a l'atmosfera el més ràpidament possible, ja
que sinó, les temperatures a les quals operaria el sistema serien molt elevades arribant fins i
tot al col·lapse del sistema.
El material escollit per a fabricar els discos de fre és la fosa grisa nodular de grafit laminar, ja
que garanteix una estabilitat de les prestacions durant el període de vida dels discos.
Existeixen també, discos de materials composts en matriu de carboni, usats en l'alta
competició i en els frens dels avions, encara que a causa del alt cost que tenen són inviables
per als vehicles comuns.
En l'actualitat s'estan desenvolupant discos de fre en alumini amb una base de carbur de silici,
ja que el seu menor pes els fan molt atractius, però la dolenta dissipació de calor que tenen els
fan inviables de moment , ja que necessiten un sobre dimensionament important que fan que
perdin els avantatges del reduït pes.

Fig. 3.26 – Disc de fre
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A títol d'exemple, es donen els percentatges d'alguns components de la fosa que empra una
gran indústria automobilística per a fabricar els discos dels frens:





carboni, 3,1-3,4%
manganès, 0,7-0,9%
crom, 0,10-0,15%
silici, 1,8-2,2%

Un aliatge d'aquest tipus pot suportar normalment una càrrega de trencament a tracció igual a
250-300 N/mm2 .
Per a evitar que un escalfament excessiu comprometi la capacitat de frenat, el disc es munta
generalment en el vehicle en una posició tal, que sigui envoltat pel corrent d'aire que es crea
amb el moviment. En certs casos es recorre a l'addició de preses d'aire que duguin cap al propi
disc un flux de refrigeració. Els discos de fre muntats en diversos cotxes de competició (i també
en certs automòbils de sèrie de prestacions molt altes) es trepen radialment; d'aquesta forma,
el disc, al girar, s’ auto-ventila, comportant-se com una bomba centrífuga: aspira aire pel
centre i ho acomiada pels orificis que desemboquen en la perifèria. A causa de el seu cost i als
problemes de construcció, els discos auto-ventilants són d'ocupació limitada.

3.4.7.1 LA GEOMETRIA DEL DISC DE FRE

La geometria dels discos de fre és una superfície circular perfectament plana. Anem a veure a
continuació, les solucions que s'han anat aportant per a millorar la dissipació de la calor que
emmagatzema el disc.
En primer lloc anem a anar comentar les diferents parts de les quals està compost un disc.
LA PISTA
És la superfície en la qual té lloc l'acció de fricció entre les pastilles i el disc. Està dimensionada
de manera que la seva potència de dissipació s'acosti al valor de 250 W/cm2, però aquest valor
pot variar depenent de la geometria del disc, ja que si aquest és ventilat el valor de la potència
de dissipació pot arribar a un valor de 750 W/cm2. Per sobre d'aquests valors, poden aparèixer
danys en el disc, tals com deformacions geomètriques, esquerdes, dipòsits de material de
fricció o altres que danyarien el disc de forma irreversible.
FIXACIÓ
La fixació dels discos està situada en la part central del mateix. Existeix un trepant on s'allotja
la boixa, així com per la part del darrere un xamfrà que dona suport perfectament a la
manegueta perquè l'ajustament del disc sigui perfecte.
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Al voltant del trepant on s'allotja la boixa, la fixació té un cert nombre de trepants que
permeten el pas dels perns d'ancoratge de la roda. En la majoria dels discos la fixació del disc
es garanteix per uns trepants de menor diàmetre que fixen el disc.
LA CAMPANA
La campana és el cilindre que uneix la banda, amb el plànol de fixació. En alguns casos en
l'interior de la campana s’aprofita per a muntar un petit sistema de fre de tambor
d'accionament mecànic, amb la finalitat que serveixi de fre d'estacionament.

EL FILTRE TÈRMIC
El filtre tèrmic és un canal mecanitzat, que separa la pista de la fixació, per a reduir la calor que
passa de la pista feia la campana. Amb aquest tipus de canals s'evita l'escalfament excessiu de
la llanda i per tant del pneumàtic que ja sofreix els efectes de la temperatura pel seu propi ús.

Fig. 3.27 – Esquema disc de fre

El principi de funcionament dels frens com ja hem vist anteriorment es basa que l'energia
cinètica que duu el vehicle deu dissipar-se en forma de calor. Aquesta calor s'acumula
principalment en els discos. Però lògicament els discos no poden emmagatzemar-lo
infinitament, sinó que ha de ser dissipat a l'atmosfera d'una forma eficient. La forma més
senzilla és realitzar una circulació d'aire que, en contacte amb el disc, s'escalfi i mantingui la
temperatura del disc en valors raonables a l'efecte de la seva integritat mecànica.
Els discos tenen dues funcions principals: moure l'aire al seu al voltant com ho faria un
ventilador, i transmetre la seva energia a l'atmosfera com ho fa un radiador. Per a complir la
primera de les seves funcions, la pròpia geometria del disc fa que sigui possible la circulació de
l'aire des de la campana fins l'exterior de la pista. A més la velocitat d'aquest aire és major com
més gran sigui la temperatura que va adquirint. Aquest procés es dóna en els discos massissos,
que compleixen amb la seva funció quan l'energia que han de dissipar-se és reduïda o mitja.
Quan l'energia tèrmica dissipada augmenta, les superfícies d'un disc massís ja no són
suficients. Si intentéssim augmentar la seva grandària tindríem la limitació imposada per la
grandària de la roda per la qual cosa la solució adoptada per unanimitat és el disc ventilat que
permet una major dissipació tèrmica en el mateix espai.
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Fig. 3.28 – Pistes disc de fre

El disc ventilat és la composició de dues pistes separades per aletes en el seu interior. Aquestes
aletes garanteixen la cohesió del disc permetent el pas d'aire pel seu interior. Gràcies a
aquestes aletes, el refredament del disc no solament es produeix en la superfície exterior del
disc sinó que a més es produeix el seu refredament per l'interior.
Aquest intercanvi d'energia depèn en gran mesura de la forma i l'orientació de les aletes, ja
que en alguns casos les aletes s'oposen al moviment de l'aire en el seu interior amb la qual
cosa la seva utilitat és negativa. Per això ha d'existir un compromís entre l'eficàcia i l'orientació
- forma de les mateixes. Generalment són radials i per tant la col·locació dels discos en la roda
esquerra o dreta, no afecta a les propietats autoventilants. No obstant això existeix alguna
aplicació en el mercat en la qual les aletes estan orientades de tal forma que obliguen que
aquests discos siguin muntats en una roda o en l'altra, ja que no seria eficaç la seva ventilació
si s'intercanviés la seva ubicació.

Fig. 3.29 – Campana disc de fre

Una de les millores més significatives encaminada a la reducció de la temperatura que arriba a
la campana del disc, s'aconsegueix mitjançant una ranura en forma de canal en la zona situada
entre la campana i la banda frenant del disc, el que abans hem denominat filtre tèrmic. La
secció de passada de calor es redueix, el gradient tèrmic augmenta, és a dir, la diferència de
temperatura entre un costat del canal i l'altre es fa major, la qual cosa fa que la temperatura
de la campana sigui menor. Això és molt important ja que la calor que es transfereix a la llanda
i per tant a la goma del pneumàtic és menor, aconseguint així que no sofreixi a l'excés la
carcassa del pneumàtic. També s'aconsegueix una reducció en la deformació del disc al reduirse la temperatura de la campana i les seves consegüents tensions tèrmiques.
En els discos ventilats la fabricació d'un espessor diferent entre les bandes redueix la
deformació del mateix. Això s'aconsegueix augmentant l'espessor de la pista que va unida a la
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campana exclusivament, ja que d’ augmentar l'espessor de les dues pistes, el gruix total del
disc augmentaria excessivament amb la necessària reducció del gruix del material de fricció.
Existeixen discos fabricats en dues peces independents, nascuts per a la competició. Aquests
discos consten d'una corona de ferro colat a manera de pistes frenants i una boixa d'aliatge
d'alumini. Les dues parts són solidàries gràcies a uns casquets de fixació. Durant la frenada el
disc presenta dues parts diferenciades: les bandes frenants (part calenta) i la campana (part
freda). Aquest tipus de disc soluciona els problemes de deformació, ja que les bandes frenants
poden dilatar-se sense provocar tensions que creen esquerdes. Aquest tipus de discos
permeten la deformació radial de les pistes evitant les deformacions permanents i les tensions.
A més suposa una reducció important del pes del conjunt. No obstant això, donat el seu elevat
cost, normalment solament s'utilitza aquest tipus de disc en competició però són la solució
més estesa en les motocicletes.
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3.5. ANÀLISI DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL EN EL PROCÉS DE
FREGAMENT
El procés de fregament, es porta a terme quan dos cossos sòlids rellisquen les seves cares una
contra altra. Perquè el procés succeeixi, la velocitat relativa que existeix entre els cossos ha de
ser diferent de zero, ha d'existir una pressió entre les superfícies en contacte i un factor de
fregament entre les parts.
Alguns investigadors afirmen que aquests processos d'interacció d'energia succeeix a una
escala atòmica, dintre de les primeres capes de les superfícies en contacte LANDMAN (1993),
mentre que uns altres creuen que la majoria de la dissipació d'energia passa sota la regió del
contacte, a causa de un procés plàstic de deformació RIGNEY & HIRTH (1979). Treballs
experimentals han demostrat que almenys el 95% de la dissipació de l'energia ocorre dintre els
5 μm superior dels cossos amb que entren en contacte KENNEDY (1982).
Encara que hi pogués haver un acord sobre el mecanisme exacte de la transformació de
l'energia, la majoria dels especialistes concorden que gairebé tota l'energia dissipada en
contactes de frec, està transformada en calor UETZ & FOHL (1978).

3.5.1. CALOR PRODUÏT EN EL DISC DE FRE

Si es considera que dos cossos que llisquen un contra un altre, on el cos 1(disc) s'està movent
amb una velocitat relativa ( Vp ) a l'àrea de contacte entre els cossos, i el cos 2 (pastilla de fre)
està fix a la mateixa àrea de contacte. L'índex total d'energia dissipada produïda pel contacte
de les pastilles i el disc de fre, està determinat per la força de fricció i la velocitat relativa.
Assumint que la totalitat de l'energia és dissipada en forma de calor, en la superfície de
contacte real, llavors la calor total generat per unitat d'àrea ”qtotal” esta donada per: (KENNEDY
1999).

(Equació 3.3)

On,
µ és el factor de fregament entre pastilla i disc de fre.
P és la pressió exercida en el disc de fre.
Vp és la velocitat inicial del disc de fre.
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3.5.2. CONDICIONS GEOMÈTRIQUES SOTA LES QUALA SUCCEEIX EL CONTACTE

Fig. 3.30 - lliscament de dos cossos. Un es troba estàtic i l’altre en moviment
.

Fig. 3.31- Aspectes microscòpics de la superfície de fricció dels frens.

La temperatura nominal pot arribar a ésser d'uns 500ºC, per a un cas sever de fricció. La
temperatura disminueix a mesura que s'allunya de la zona de contacte disminuint generalment
a una temperatura "Tb" que es troba una mica més elevada que la temperatura del mitjà en
que es troben els elements. Aquesta temperatura és generalment menor a 100°C. La
temperatura total de contacte "Tc" ,esta determinada per:
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Fig.3.32 - Zona de contacte dels dos cossos sòlids posant-se en evidència les línies de flux tèrmic.

Els materials, en general, posseeixen certes propietats de transmissió de calor que estan en
funció de les línies de flux tèrmic i de la conductivitat tèrmica pròpia del material (λ ). Aquestes
línies estan representades en la Fig. 2.13, KENNEDY (1999).
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3.5.3. ENERGIA DISSIPADA EN EL FRENAT

En anteriors apartats ja hem vist el balanç energètic vegem-ho des d’una altra perspectiva.
Segons CARRANZA & BELTRAN (2003), per a un vehicle desaccelerant-se sobre una superfície
plana, l'energia dissipada com calor durant la frenada per a dur-lo des d'una velocitat "Vi " a
una velocitat Vf , està donada per:

(Equació 3.4)

On,
Ef és l’energia dissipada durant la frenada *J+.
M és la massa [kg].
i és el coeficient per masses rotatòries, per automòbils
Vi és la velocitat inicial [m/s2].
Vf és la velocitat final [m/s2].

La transferència de càrrega o repartiment entre els eixos en condicions dinàmiques del
nostre vehicle és d’un:




Eix davanter: 67%
Eix darrere: 33 %

Per tant el calor que es dissipa en l’eix davanter és:

(Equació 3.5)

La distribució de calor en els eixos es realitza en la mateixa proporció que la
transferència de càrrega.
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Al voltant del 90% del calor durant el frenat és acumulat pel disc i el 10% restant per
les pastilles de fre. Així l’energia que dissipa la pastilla i el disc és:

(Equació 3.6)

(Equació 3.7)

Cada eix té un parell de discs així que cada disc absorbeix la meitat de l’energia:
(Equació 3.8)

3.5.4. CÀLCUL DE LA TEMPERATURA FINAL

Segons KENNEDY (1999) per determinar la temperatura de fregament de dos cossos, es deu
considerar lliscant un sobre l’altre a una velocitat relativa.

Fig. 3.33 – Cossos lliscant a una velocitat relativa

L'equació diferencial per a la conducció tèrmica segons Fourier para l'estat sòlid, estableix les
relacions funcionals entre la variació tèrmica espacial per a un punt qualsevol d'un cos i el
temps que ho defineix. On l'equació característica és determinada amb l'ajuda de la Llei de la
conservació de l'Energia:
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On k es denomina difusivitat tèrmica i està donada per:

(Equació 3.9)

On,
K és la difusivitat tèrmica [m2/s].
λ és la conductivitat tèrmica [W/m·K].
ρ és el pes específic [kg/m3].
c és el calor específic [m2/s2·K].

Aquest problema va ser tractat per KENNEDY (1999), com una font de calor en moviment, en
un cos estacionari o font de calor immòbil en un cos mòbil. El concepte més important és el
moviment relatiu que es genera entre la font de calor i el cos. Considerant un cos semi-infinit
que es mou amb una velocitat Vp en la direcció “x” sobre el qual es troba una càrrega de calor
qtotal (veure Figura).

Fig. 3.34 - Font de calor qtotal aplicada a un cos semi-infinit que es mou en la direcció x a una velocitat Vp
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On,

ΔT : Diferencia de temperatura generada a partir de la frenada. [ ºK ]
qtotal : Calor que absorbeix el disc de fre. [W/ m ]
k: Conductivitat tèrmica. [W/ mK ]
K0 : Funció modificada de Beseel, de segona classe y ordre zero, per un estat tèrmic
quasi-estacionari (t →∞)
2

La Figura següent gràfica el resultat de l'equació com factor T on aquest al ser multiplicat per
l'equació següent determina la variació de temperatura que es produeix en el disc de fre. El
resultat d'aquesta diferència depèn en gran part del nombre adimensional de Peclet. Pe a l’
equació.

Fig. 3.35 – Variació de temperatura en funció
del numero de Peclet

(

)

On:
ΔT: Diferencia de temperatura generada a partir de la frenada. [ ºK ]
T: Factor de temperatura, obtingut de la figura.
k: Conductivitat tèrmica. [W/ mK ]
Vp: Velocitat inicial del disc de freno. [m/s ]
k: Difusivitat tèrmica. [m2/s ]
qtotal : Energia que absorbeix el disc de fre. [W/m ]
2

(Equació 3.10)
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(Equació 3.11)

On:
V : Velocitat de lliscament. [m/s]
b : Meitat de la longitud de la pastilla de fre, ver Fig. 4.4. [m ]
k : Difusivitat tèrmica. [m2/s ]
En el cas de que el número de Peclet, sigui ≥ 10, la temperatura màxima es donarà a la
part del darrera del arrossegament. En tal cas el màxim augment de temperatura
apareixerà quan x = b , i està donat per:

√

(Equació 3.12)

On:
qtotal : Energia que absorbeix el disc de fre. [W/m2 ]
b : Meitat de longitud de la pastilla de fre. [m]
λ : Conductivitat tèrmica. [W/mK ]
Pe : Número de Peclet. [adimensional]
És possible observar que el màxim calor generat en l'Equació 16 decreix a mesura que la
velocitat augmenta (o a mesura que el Peclet augmenta). Això és a causa de la naturalesa del
traspàs tèrmic a un cos mòbil. És possible observar en la Fig. la distribució de la temperatura,
depenent del nombre de Peclet.
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Fig. 3.36 - Distribució de la temperatura d’un cos en moviment amb un alt i baix numero de Peclet.
STACHOWIAK & BATCHELOR (1993)
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3.6. DISSIPACIÓ DE LA CALOR DELS DISCOS DE FRE
En el procés de frenat l'energia cinètica es dissipa en forma de calor, producte de la força de
fregament. La dissipació d'energia es presenta de les tres formes conegudes conducció,
convecció i radiació, per a efectes de càlcul s'assumirà que l'energia es dissipés per conducció i
convecció CARSLAW & JAEGER (1959).
Segons KREITH & BOHN (2001), la definició termodinàmica de calor, és una forma d'energia en
trànsit, que es manifesta a causa de una diferència de temperatures.
Conducció: És la transferència de calor que ocorre a través del mitjà en el qual existeix un
gradient de temperatures. Pot prendre lloc en sòlids, líquids i/o gasos.
Convecció: Es refereix a la transferència de calor que transcorre entre una superfície i un fluid
en moviment com resultat de la diferència de temperatures entre la superfície i el fluid.
Llei i equacions que governen els mecanismes de transferència de calor.

3.6.1. LLEI DE FOURIER

És la llei física que descriu matemàticament el mecanisme de transferència de calor per
Conducció. Segons aquesta llei el flux de calor per conducció es determina de la següent
forma:

(Equació 3.13)

On:
qx: Flux de calor por conducció [W/m2 ].
A: Àrea transversal [m2 ]
dT/dx : Gradient de temperatura [ K/m ]
λ: Conductivitat. [W/mK ]

El signo menys que apareix a la llei de Fourier, és una conseqüència pera a satisfer la
segona Llei de la Termodinàmica, que per aquest cas imposa que el flux de calor deu
donar-se sempre des de la regió de major temperatura cap a la regió de menor
temperatura.
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Fig. 3.37 - Justificació del signe menys de la llei de Fourier.

En la Figura il·lustra que si el gradient de temperatures és negatiu el flux de calor, segons el
sistema de coordenades assenyalat ha de ser positiu, i en cas de ser el gradient de
temperatures positiu, el flux de calor ha de ser negatiu. La conductivitat tèrmica representa la
quantitat de calor que fluirà per unitat de temps a través d'un àrea unitària, quan el gradient
de temperatura és unitari. A més la quantitat de calor és proporcional al gradient de
temperatura dT/dx.

3.6.2. EQUACIÓ DE REFREDAMENT DE NEWTON

La transferència de calor per convecció es composa per dos mecanismes que operen al mateix
temps. El primer és la transferència d'energia generada pel moviment molecular, és a dir, la
manera conductiva. Superposat es troba la transferència d'energia mitjançant el moviment
microscòpic de fraccions del fluid, cadascuna integrada per un gran nombre de molècules, que
es mouen per l'acció d'una força externa. Aquesta força pot ser el resultat d'un gradient de
densitat, com en la convecció natural, o d'una diferència de pressions generades per una
bomba, o un ventilador, o potser la combinació d'ambdós.
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Fig. 3.38 - Equació de refredament de Newton.

La Figura mostra una placa que posseeix una temperatura Ts i un fluid amb una temperatura
T
que flueïx en forma paral·lela a ella. A conseqüència de les forces de la viscositat, la
velocitat del fluid serà zero en la paret i s'incrementa a U com s'indica en la figura. Com el
fluid no està en moviment en la interfície, la calor es transfereix en aquest lloc per conducció.
Si es conegués el gradient de temperatura i la conductivitat tèrmica en aquesta interfase, es
podria calcular la raó de transferència de calor.

(Equació 3.15)

On:
qconv : Flux de calor per convecció [W ]
h : Coeficient de transferència de calor por convecció [ W/m2·K]
A : àrea de contacte entre el flux i la paret [m2]
Ts : Temperatura de la placa [ ºK ]
T : Temperatura del medio [ ºK]
En l’equació de Newton, h no es una propietat termo física ja que depèn d’ una gran
varietat de factors tant geomètrics como fluidodinàmics.
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3.7. TEMPERATURA SUPERFICIAL EN ELS DISCS DE FRE, GENERADA
PER EL TREBALL DEL FREGAMENT
El procés de transferència de calor que ocorre en els elements del fre, durant el procés de
frenat, té la particularitat de ser inestable o transitori, és a dir , els fenòmens tèrmics varien
amb el temps i la posició en l'element en qüestió.
Per a determinar la temperatura en el procés de frenat d'un vehicle, és necessari identificar els
diferents factors que estan involucrats en aquest procés tals com: les característiques de la
calçada (calçada seca, mullada, amb gel, etc.) on es desplaça l'automòbil; massa del vehicle,
associat a un centre de gravetat; velocitat final que es desitja aconseguir amb la frenada;
factor d'adherència entre el pneumàtic i la calçada; temperatura del mitjà en el qual es
desplaça el vehicle. A més és necessari tenir en compte les característiques físiques dels
materials (tals com: la conductivitat tèrmica, calor específic, densitat dels materials, difusivitat
tèrmica) dels elements que estan involucrats en el fregament, és a dir el disc de fre i les
pastilles de fre.
Per al càlcul de la temperatura final del disc, es menysprearan les forces secundàries, com ho
són la resistència aerodinàmica, resistència al balanceig del pneumàtic i la fricció
aerodinàmica, per ser menyspreables en comparança amb la força del frenat.
Nota: Els valors de les propietats físiques dels frens de disc, no va ser possible accedir a elles,
degut al fet que aquestes dades són gelosament guardats pels fabricants d'aquests. És per
aquesta raó que en els càlculs s’han utilitzat dades de la llibreria de materials del programari
Pro Engineer.

3.7.1. FACTORS DE CONVECCIÓ

Els discos de fre presenten dos tipus de moviments al moment d'ocupar la seva funció:
rotació (w), que és produït pel parell del motor i transmès als eixos de les rodes i la
translació (O) que la produeix la velocitat que duu el vehicle al desplaçar-se.
S’analitzaran els diferents tipus de conveccions que es presenten en els discos de fre,
en funció de la superfície de contacte amb l'aire que els envolta, segons KREITH (2001).
Els tipus de conveccions que es produeixen en els discos de fre són:




Convecció frontal.
Convecció lateral.
Convecció per efecte rotatori.
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3.7.1.1. FACTOR DE CONVECCIÓ FRONTAL PER DISCOS MASSISSOS

La convecció frontal afecta a les bores del discs de fre.

Fig. 3.39 – Convecció frontal

La convecció frontal ( hf ), dels discos de fre és produïda pel desplaçament lineal dels disc
producte de la velocitat que duu el vehicle. Per a poder determinar el factor de convecció, en
les cares laterals es tracta el problema amb la teoria de plaques planes. Se suposarà que el disc
de fre és una placa plana quadrada d'una longitud de 0.254 m.

Fig. 3.40 Esquema de Flux en plaques planes.
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Per determinar el tipus de convecció s’ha de calcular el numero de Reynolds. El numero de
Reynolds està donat per:

(Equació 3.15)

On,

Re és el numero de Reynolds. [Adimensional]
és la velocitat de l’aire. *m/s+
L és la longitud de la placa plana. [m]
V és la viscositat cinemàtica de l’aire. *m2/s]

La viscositat cinemàtica de l’aire està en funció de la temperatura:
(Equació 3.16)

On,
Tr és la temperatura relativa del medi. [ C]
Tm és la temperatura del medi ambient. [ C]
Td és la temperatura del disc. [C]

Per als càlculs s'utilitzaran les propietats de l'aire en funció de la temperatura relativa (Tr). Si el
nombre de Reynolds és menor a 5·105, s'estarà enfront d'un règim laminar, sino serà un flux
turbulent.
Pel flux laminar tindrem el nombre de Nusselt para règim laminar s'obté la següent equació:

(Equació 3.17)
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On,
Re és el numero de Reynolds. [adimensional]
Pr és el numero de Prandtl es troba en funció de la Tf. [adimensional]
k és la conductivitat tèrmica. [W/mK]
L és la longitud de la placa plana. [m]

Per valors de Re > 5·105 existeix una proporció de la placa propera a la vorera en la que el flux
és laminar passant a flux turbulent a continuació. Per tant el factor de convecció serà:

(Equació 3.18)
On,
Re és el numero de Reynolds. [adimensional]
k és la conductivitat tèrmica. [W/mK]
Pr és el numero de Prandtl. [adimensional]
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3.7.1.2. FACTOR DE CONVECCIÓ LATERAL PER DISCOS MASSISSOS

La convecció lateral afecta als laterals del discs de fre.

Fig. 3.41 – Convecció lateral

Els patrons de flux al voltant de cilindres sofreixen una sèrie de canvis a mesura que
s'incrementa el nombre de Reynolds. Com la transferència de calor depèn en gran
mesura del flux, es considera primer l'efecte del nombre de Reynolds sobre el flux i
després s'interpretessin les dades de transferència de calor.

Fig. 3.42 – Flux al voltant de cilindres

̅̅̅̅̅̅

̅̅̅

(

)

(Equació 3.19)
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On,
̅̅̅̅̅̅: Numero de Nusselt. [Adimensional]
hf: Coeficient de convecció promig. [W/m2K]
D: Diàmetre exterior del disc de fre. [m]
k :Conductivitat tèrmica del aire. [W/mK ]
m,n,C : Coeficients obtinguts a partir del Reynolds y Prandtl.
Prs : Coeficient de Prandtl en funció del disc de fre. [adimensional]
v : Viscositat cinemàtica del aire. [m2/s]

Els factors c i m estan en funció del número de Reynolds (ReD):

ReD

C

M

1 – 40
40 – 1·103
1·103 – 2·105
2·105 – 1·106

0.75
0.51
0.26
0.076

0.4
0.5
0.6
0.7

Taula 3.2 Coeficients del numero de Reynolds




Per números de Prandtl < 10  n = 0.37
Per números de Prandtl > 10  n = 0.36
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El numero de Reynolds està determinat per l’equació:

(Equació 3.20)

On,
Re: Numero de Reynolds. [Adimensional]
: Velocitat del aire. [m/s]
D: Diàmetre del disc de fre.[m]
V: viscositat cinemàtica del aire.[m2/s]
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3.7.1.3. FACTOR DE CONVECCIÓ PER EFECTE ROTATORI

La convecció per efecte rotatori afecta als laterals del discs de fre.

Fig. 3.43 – Convecció per efecte rotatori

Al igual que els cassos anteriors la transferència de calor es calcula a partir del numero de
Reynolds. Llavors tenim que l’equació per un disc que roda en aquest cas serà:

(Equació 3.21)

On,

r: radi del disc de fre. [m]
w: Velocitat angular. [ rad/s]
v: Viscositat cinemàtica. [m2/s]

Si el numero de Reynolds està per sota de 2.4·105 el flux serà de caràcter laminar, per aquest
tipus de flux el Nusselt per un disc que gira serà:
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(Equació 3.22)

√
√

Si en cas contrari el flux és major de 2.4·105 , el flux serà de caràcter turbulent i l’equació de
càlcul de Nusselt serà:

(Equació 3.23)

On,

hg: Coeficient de transferència de calor pro mig. [W/m2K ]
D : Diàmetre del disc de fre. [m]
K: Conductivitat tèrmica de l’aire. [W/mK]
Pr: Numero de Prandtl. [ adimensional]
Re: Numero de Reynolds. [adimensional]
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3.8. ANÀLISI TÈRMC DEL DISC DE FRE AMB EL SOFTWARE PRO
ENGINEER
L'anàlisi en el Programari Pro Engineer, té per objectiu modelar el comportament
termomecànic dels dos discs de fre en estudi, sota càrregues tèrmiques i estructurals, per a
poder-los comparar.
Els discs de fre han sigut creats en el programari Pro Engineer , una vegada modelada la
geometria, s’han exportat per mitjà del sistema integrat que ofereix Pro Engineer, a l'opció
Mecànica, que aquesta situada en el menú:

Fig. 3.44 – Aplicacions Mecànica
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Fig. 3.45 – Mode Thermal

A) Definirem una superfície fictícia.
Per aconseguir el nostre fi haurem de crear una superfície fictícia que serà la pastilla
de fre.

Fig. 3.46 - Disc CP2866-204
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Fig. 3.47 - Disc DBS002W

B) Definirem intervals de càrrega de calor per intervals de temps

Les càrregues tèrmiques són fonts de calor aplicades al model. Per al cas dels discos de
fre correspon a la càrrega de calor produïda pel treball de fregament. L'energia cinètica
que dissipa un disc de fre a una velocitat de 120km/h, amb una massa de 318kg és de
69230.65 J. Aquesta energia dividida pel temps que duu detenir l'automòbil, en un sòl
sec i amb una adherència al pis de 100% és de 2.43s, determina la càrrega tèrmica a
dissipar a través del disc de fre:

( Equació 3.24 )

Com l'anàlisi és de caràcter transient s’han creat deu cicles de frenat per a la mateixa
càrrega tèrmica, que tindran un interval de 3 segons entre cada cicle. Aquest
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procediment es basa en mètodes discutits per VOLVANO & LEE (2000). El temps i les
càrregues tèrmiques poden veure's en la següent Taula:
TEMPS (s)

CÀRREGA(mW)

0

28489979

2.43

0

5.43

0

5.44

28489979

7.87

0

10.87

0

10.88

28489979

13.30

0

16.30

0

16.31

28489979

18.74

0

21.74

0

21.75

28489979

24.18

0

27.18

0

27.19

28489979

29.62

0

32.62

0

32.63

28489979

35.06

0

38.06

0

38.07

28489979

40.5

0

43.5

0

43.51

28489979
Taula 3.3 – Cicles de frenat
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Les dades s’han introduït al software per mitjà de les càrregues de calor:

Fig. 3.48 - Quadre de Càrregues de calor en funció del temps
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Fig. 3.49 - Quadre d’introducció de la taula.
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Fig. 3.50 - Quadre de càrregues de calor constant
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C) Definirem condicions límit

Les condicions limitis ocorren on la calor és dissipat del disc de fre al mitjà que ho
envolta, per mitjà de la convecció. Els discos de fre tenen diferents tipus de
conveccions en les seves superfícies producte dels moviments que es veuen enfrontats
(rotació i translació). El disc de fre massís presenta tres tipus distints de convecció
(frontal, lateral i per revolució).

Valors de convecció pel disc:
̅̅̅
̅̅̅
̅̅̅̅



Els valors de convecció s’han introduït per mitjà de les icones:

Fig. 3.51 – Icones mode tèrmic
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Fig.3.52 - Convecció frontal disc CP2866-204

Disseny del sistema de frenat d’un prototip de formula sae

Fig.3.53 - Convecció frontal disc DBS002W
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Fig. 3.54 - Convecció Lateral + Rotatòria disc CP2866-204
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Fig. 3.55 - Convecció Lateral + Rotatòria disc DBS002W
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D) Discretització dels disc de fre
Pro Engineer discretitza el disc de fre per defecte. Mirem la configuració utilitzada:

Fig.3.56 - Configuració AutoGEM
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Fig.3.57 - Límits AutoGEM



S’han utilitzat per l’anàlisi elements tetraedres amb un ratio màxim d’un 10 %.

Memòria

Pàg. 80

3.8.1. ESPECIFICACIONS PER L’ANÀLISI TÈRMIC

L’anàlisi de la peça es crea a partir de la següent icona:

Fig. 3.58 – Icones d’anàlisi

Això ens porta al següent quadre de diàleg, anàlisi i disseny d’estudi:

Fig. 3.59 – Quadre d’anàlisi i disseny
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L’anàlisi tèrmic que es realitza serà de tipus transient. Aquest tipus d’anàlisi
requereix definir les condicions d’inici tals com: Set de restriccions (constraint),
set de càrregues (loads), temperatura superficial inicial dels discos i l’exactitud
de l’anàlisi (Accuracy). Pro Engineer dona un valor per defecte de l’exactitud
de l’anàlisi que equival a 0.001. Nosaltres posem un valor de temperatura
inicial de 25.

Fig. 3.60 – Quadre de configuració anàlisi transient (temperatures)
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A més és necessari assignar-li el mètode de convergència en aquest cas SinglePass Adaptive.

Fig. 3.61 – Quadre de configuració anàlisi transient (convergència)
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Com el flux de calor es de caràcter transient s’assignen 10 punts de control de
temperatura de 0 a 50 segons distribuïts equidistants en aquest cas.

Fig. 3.62 – Quadre de configuració anàlisi transient (sortida)
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Anàlisi preparat per començar. S’ha de clicar sobre la fletxa verda per iniciar
l’anàlisi.

Fig. 3.63 - Quadre d’Anàlisi i Estudis
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Control de l’anàlisi

Fig. 3.64 - Informe d’anàlisi.
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3.9. ANÀLISI ESTRUCTURAL DEL DISC DE FRE AMB EL SOFTWARE PRO
ENGINEER
Per l’anàlisi de l’estructura del disc de fre ho realitzarem mitjançant l’aplicació mecànica 
estructura:

Fig. 3.64 – Mecànica model estructura

A) Aplicar càrregues de pressió

En el capítol de la temperatura superficial del disc calculàvem la força que es deu exercir
sobre els disc de fre per dissipar tota l’energia acumulada (E = 22920.74 J), resultant ser:
(Equació 3.25)

Aquesta càrrega és ingressada al software per mitjà de la icona
que ens porta al
següent quadre de diàleg de la càrrega de pressió on la superfície és la pastilla de fre:
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Fig.3.65 – Quadre introducció pressió pastilla

Fig. 3.66 - Pressió sobre disc de fre CP2866

.

Pàg. 87

Memòria

Pàg. 88

Fig. 3.67 - Pressió sobre disc de fre DBS002W.

B) Restriccions de moviment

Els discs de fre van units als eixos igual que les rodes per tant tenen certes restriccions
segons el tipus d’unió que tinguin. Aquestes unions s’introdueixen per mitjà de la icona
següent:

Els disc de fre massís va unit a l’eix en dues parts: en l’eix central i en els perns. Les
restriccions de moviment es presenten a continuació:
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.
Fig. 3.68 - Graus de llibertat de l’eix disc CP2866
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Fig. 3.69 - Graus de llibertat perns disc CP2866
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Fig.3.70 - Superfície restringida de l’eix en vermell sobre el disc CP2866
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Fig.3.71 - Superfície restringida dels perns en vermell sobre el disc CP2866.
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Fig. 3.72 - Graus de llibertat de l’eix disc DBS002W
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Fig. 3.73 - Graus de llibertat dels perns disc DBS002W
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Fig. 3.74 - Superfície restringida de l’eix en vermell sobre el disc DBS002W.
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Fig. 3.75 - Superfície restringida dels perns en vermell sobre el disc DBS002W.
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C) Exportacions de càrregues tèrmiques
Una vegada assignada la càrrega i les restriccions només queda integrar la càrrega
tèrmica per poder realitzar l’anàlisi termomecànic. Això ho realitzarem mitjançant el
menú:

Fig. 3.76 – Menú insertar càrrega de temperatura

L'anàlisi estructural a realitzar és de caràcter estàtic, és per aquesta raó que Pro
Engineer demana definir un temps de l'anàlisi transient realitzat, amb la finalitat
d'exportar els resultats tèrmics obtinguts a l'anàlisi estructural. El pas exportat
correspon al pas 9 (45 segons) definit en els punts de control de l'anàlisi transient, a
més la temperatura de referència assignada correspon a la temperatura del mitjà en el
qual es desplaça el vehicle.
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Fig. 3.77 – Càrrega de temperatura MEC/T
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3.9.1. ESPECIFICACIONS PER L’ANÀLISI ESTRUCTURAL

Les definicions de l’anàlisi estàtic son similars a les de l’anàlisi tèrmic. S’ha de seleccionar les
càrregues, les restriccions i el mètode convergència a utilitzar.

Fig. 3.78 – Quadre de diàleg d’anàlisi i estudi
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Fig. 3.79 – Quadre de configuració de l’anàlisi estàtic (convergència)
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Fig. 3.80 – Quadre de configuració de l’anàlisi estàtic (sortida)
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Una vegada tot està ben configurat podem executar l’anàlisi clicant sobre la fletxa verda.

Fig. 3.81 - Quadre d’anàlisi i estudis de disseny.
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4. CÀLCULS
Alguns dels diferents esforços que intervenen durant el procés de frenat, podrien semblar
irrellevants, però es veurà que són de vital importància depenent del tipus de conducció que el
pilot li realitzi al vehicle. Així mateix, es considerés que el moviment es produeix en línia recta i
sense accions laterals.
Les principals forces que actuen durant el frenat són les quals es desenvolupen en la superfície
de les rodes com a conseqüència del seu contacte amb la calçada, al ser aplicats parells que
s'oposen al seu moviment, és a dir, les forces de frenat, pel que l'anàlisi dels esforços i
moviments associats al procés s'estudien al llarg d'aquest capítol.

4.1. DETERMINACIÓ DE L’ACCELERACIÓ DE FRENADA
Aquesta informació prové d’assajos realitzats per l'organitzadora del campionat formula
student, la SAE (Society of Automotive Engineers), que per un mòdic preu facilita la informació
dels assajos realitzats a diversos pneumàtics, en el nostre cas uns Hoosier 20.5” x 7.0” - 13”
R25B amb una pressió d'inflat de 0.8-0.9 bar.
Les càrregues corresponen a una frenada màxima de 1.4 g per a l'eix x, una acceleració lateral
màxima de 1.1 g per a l'eix y, i en cas d'eix z a la massa del vehicle que gravita sobre, més la
transferència de masses que provoquen les acceleracions anteriors.
Es considera que aquestes s'apliquen en el centre de la petjada de contacte. Aquesta última
suposició no és del tot certa ja que la presència dels angles d'avanç tant de direcció com del
pneumàtic, i de l'angle de sortida de la manegueta, fa que aquestes forces no s'apliquin en el
centre. Per això tenim tres moments que actuen en el centre de la petjada simulant el
descentrat de les forces de reacció del pneumàtic.

4.2. DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT D’ADHERÈNCIA
Suposant que la força aerodinàmica que s'oposa a l'avanç del vehicle durant el frenat és
insignificant, i per tant pot ometre's, i a més considerant que les pastilles del fre no exerceixen
contacte amb el disc, el coeficient de la participació de les masses giratòries (δ = 1), llavors la
força d'inèrcia del vehicle (Fi) és igual a:

(Equació 4.1)

Memòria
On:
Ff : Força de frenat, en Kg.
G : Pes total del vehicle, en Kg.
g : Acceleració de la gravetat, en m/s².
De la equació resulta, que la força de frenat:

On:
af: Desacceleració del vehicle, en m/s²
Lògicament, el valor màxim de la força de frenat Ffmáx no deu sobrepassar al
valor de la força d’ adherència entre las rodes del vehicle i la carretera, i per lo tant:

D’aquesta manera, el valor màxim de la desacceleració serà igual a:

Cal destacar que es prendrà un valor de afmax de 1,4 g imposat pels pneumàtics.
El valor del coeficient d’adherència serà igual a:
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4.3 RESISTÈNCIES DURANT EL MOVIMENT DEL VEHICLE
En el desplaçament propulsat del vehicle existeixen una sèrie de resistències que fan
necessària una determinada potència per aconseguir la velocitat que volem aconseguir.
Aquestes resistències són: resistència al rodament, resistència aerodinàmica, resistència
deguda a l’àngle de la carretera i resistència deguda a les pèrdues mecàniques. La suma
d’aquestes resistències ve determinada per la següent expressió i ens ajudarà aconseguir la
potència necessària per l’avanç.

∑

(Equació 4.2)

On,



Resistencia al rodament

(Equació 4.3)

On,
Cr és el coeficient de resistència de rodadura del pneumàtic considerem 0.018
N es el pes total del vehicle[N].



Resistencia a la carretera

(Equació 4.4)
On,
i és igual al tangent de l’angle de la carretera (α).
G és la el pes del vehicle [kg].
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Resistencia aerodinàmica

(Equació 4.5)
On,
és la massa volumètrica de l’aire[kg/m3].
Cx es el coeficient aerodinàmic que depèn de la forma aerodinàmica del vehicle.
A es l`’àrea frontal del vehícule[m2]
v és la velocitat relativa del vehícue respecte l’aire[m/s].



Resistència deguda a pèrdues mecàniques

(Equació 4.6)



Si sabem que una potència la podem definir com:

(Equació 4.7)

Calculem les potències:



Potència deguda a resistència al rodament



Potència deguda a resistència aerodinàmica
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Potència deguda a resistència de la carretera (α=0)



Potència deguda a les pèrdues mecàniques



Potència deguda al fregament



Potència total
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4.4. DETERMINACIÓ DE LA DISTÀNCIA RECORREGUDA DURANT EL
FRENAT
Si durant el procés de frenat les pastilles dels frens no exerceixen contacte amb el disc, el que
efectivament succeeix en la majoria dels casos, llavors l'equació fonamental per a descriure el
moviment del vehicle és la següent:
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∑

(Equació 4.8)

On:



Resistència al rodament

On,
Cr és el coeficient de resistència al rodament del pneumàtic considerem 0.018
G es el pes total del vehicle[N].



Resistència de la carretera

On,
i és igual al tangent de l’angle de la carretera(α).
G és la el pes del vehicle [N].



Resistència aerodinàmica

On,
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és la massa volumètrica de l’aire[kg/m3].
Cx es el coeficient aerodinàmic que depèn de la forma aerodinàmica del vehicle.
A es l`àrea frontal del vehicle[m2]
v és la velocitat relativa del vehicle respecte l’aire[m/s].



Força de frenat
(Equació 4.9)

On,
G és el pes del vehicle [N].
µ és el coeficient de fregament entre l’asfalt i el pneumàtic

Substituint i desenvolupant l’equació s’ obté

On,
és la força de frenat específica (intensitat de frenat)

Tenint en consideració que:
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Es possible que

I per tant la distancia recorreguda en metres durant el frenat, partint d’una velocitat inicial
V1 fins una velocitat final V2 serà igual a:

∫

Suposant que la resistència aerodinàmica no té major influència en el procés de frenat,
degut a que aquesta força es molt petita, es pot considerar despreciable, por lo tant Faero =
0. Simplificant la equació, s’ obtindrà:

∫

Per el cas en que la intensitat de frenat es constant, el valor del recorregut S , en m.
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Per suposat, els valors que s’obtenen utilitzant las equacions corresponen a la distancia
recorreguda durant el frenat quan els frens estan funcionant en una intensitat
determinada.
En el gràfic de la desacceleració poden apreciar-se tots els períodes de temps elementals
como son: temps de reacció del conductor, temps de reacció del mecanisme dels frens i
temps relacionat amb l’ augment de la desacceleració, els quals influeixen en la distància
total recorreguda durant el frenat del vehicle.

Fig. 4.1 – Temps en la desacceleració

tr: Temps de reacció del conductor, on tr = 0.4-0.6 seg.
to: Temps de reacció del mecanisme dels frens, relacionat amb la eliminació dels jocs en el
mateix, on to = 0.3 seg. per els frens hidràulics i to = 0.4-0.5 seg. per els frens mecànics.
ta: Temps relacionat amb l’ augment de la desacceleració de cero al seu valor màxim, on
ta = 0.2-0.3 seg.

Observant la Figura es dedueix:

(Equació 4.10)

Basant-nos en l’ equació, tenint en consideració el temps de reacció del conductor, el
temps d’ accionament dels frens, així com el temps necessari per el creixement de la
desacceleració, es té que la distància recorreguda durant el frenat serà igual a :
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Introduint en l’equació la velocitat en m/s, y suposant que la velocitat final V2 = 0, s’
obtindrà:

Tenint en compte, a més, que la intensitat de frenat Xf pot expressar-se de la següent
forma:

(Equació 4.11)

Assumint que la carretera es horitzontal (i = 0), i tenint present que tr, to y ta s’ obtenen
en las condicions més crítiques, es a dir, utilitzant els seus valors màxims, definitivament la
següent equació permet determinar el valor de la distància recorreguda durant el frenat
del vehicle SAE a una velocitat de 120 Km/h (33.33 m/s), en las condicions específiques, es
a dir:

tr = 0.6 seg
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4.5. DISTRIBUCIÓ DE LAS CÀRREGUES QUE ACTUEN SOBRE ELS EIXOS
DEL VEHICLE DURANTE EL FRENAT
Les forces corresponents al procés de frenat estan representades en la figura, tal com
s’observa en el mateixa, la força de frenat:

La càrrega corresponent a l’eix davanter és igual:
∑

(

)
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Anàlogament, la càrrega corresponent a l’eix del darrere:

(

)

Es procedeix a calcular els valors corresponents a les equacions per així obtenir les càrregues
corresponents a l’eix davanter i posterior de la forma següent:

Dades del prototip:

L = 1.593 m
h = 0.25 m
Q1 = 143 kg
Q2 = 175 kg

Amb aquestes dades i les formules anteriors podem formar un sistema d’equacions i d’aquí
aconseguir les dades que ens falten:

(Equació 4.12)
(Equació 4.13)

Q1 = 0.63Gb + 0.22G
Q2 = 0.63Ga + 0.22G
L=a+b

143 = 0.63Gb + 0.22G
175 = 0.63Ga - 0.22G
1.593 = a + b

Disseny del sistema de frenat d’un prototip de formula sae

Pàg. 115

a = 1.227 m
b = 0.365 m
G = 318 Kg

El pes del vehicle el podem trobar mitjançant l’equilibri de forces en l’eix y. En aquest cas
obtindrem el valor exacte:
∑

4.6 TRANSFERÈNCIA LONGITUDINAL DE PESOS EN LA
DESACCELERACIÓ
Sempre que un vehicle experimenta una desacceleració, la força efectiva neta o pes
exercit en cada roda canviarà. Mentre que el pes total del vehicle roman constant, la
força exercida sobre l'eix davanter experimentarà un increment mentre que l'eix del
darrere decreixerà en la mateixa mesura.

D’aquesta manera el repartiment òptim de les forces de frenat dels eixos quedarien de
la següent manera:

µ

µ

(Equació 4.14)

(Equació 4.15)
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Situació real del repartiment de forces de frenat. Pesos segons els paràmetres del
vehicle CAT-01( veure annex):

µ

(Equació 4.16)

µ



(Equació 4.17)

Proporció de càrrega per eixos:

%

%
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4.7. BALANÇ TÈRMIC DELS FRENS
Definim potència com un treball en un temps determinat:

(Equació 4.18)
On,
W és el treball realitzat[J]
T és el temps[s]

Podem definir el treball com la variació d’energia d’un sistema.

(Equació 4.19)

Llavors l’energia cinètica d’un cos en moviment serà:
(Equació 4.20)
On,
m és la massa del cos[kg]
V és la velocitat[m/s]

Comparant l’energia cinètica amb el treball realitzat per la força de frenat podem esbrinar
l’espai que necessita un vehicle per detenir-se totalment i mitjançant les lleis del moviment el
temps que invertirà. Així tenim que

(Equació 4.21)

On,
Ff és la força de frenat[N]
ef és l’espai de frenat[m]
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m és la massa del cos[kg]
g és la gravetat[m/s2]
µ és el coeficient de fricció entre l’asfalt i el pneumàtic[adimensional]

Llavors l’espai de frenat serà:
(Equació 4.22)

A més haurem d’afegir-li el valor corresponent al temps de resposta que és el que inverteix el
conductor en decidir que deu accionar els frens del vehicle més el temps que triga en actuar el
mecanisme. Se sol estimar de 0.75 a 1.05 segons que el cotxe continua anant a la mateixa
velocitat. Considerarem el pitjor cas. Així doncs tenim:

També podem definir el temps de frenat com:

(Equació 4.23)

On,
V és la velocitat[m/s]
g és la gravetat[m/s2]
µ és el coeficient de fricció entre l’asfalt i el pneumàtic
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4.7.1. CÀLCUL DE L’ESPAI NECESSARI PER FRENAR DEGUT A L’ENERGIA CINÈTICA
DEL VEHICLE


Considerem que anem a una velocitat de 120 km/h:

El vehicle necessita un espai 75.5 m per frenar.

4.7.2. POTÈNCIA DEGUDA A L’ENERGIA CINÈTICA

Calculem l’energia cinètica del vehicle:

Calculem la potència:
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4.7.3. POTÈNCIA DEGUDA A LA FORÇA DE FRENAT

Calculem la potència:

Hem demostrat que:

La potència deguda a la força màxima de frenat és més gran que la deguda a l’energia cinètica
del vehicle. Així mateix la força a utilitzar en els càlculs és la força màxima de frenat.
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4.8. VALORS MÀXIMS ADMISSIBLES DE LES FORCES DE FRENAT
Tenint en compte l’ adherència entre les rodes i el paviment de la carretera, els valors
màxims admissibles de les forces de frenat es determinaran en la següent forma:

(Equació 4.24)



Per l’eix davanter:



Per l’eix del darrere

4.9. CALCUL DEL MOMENT DE FRICCIÓ ALS PNEUMÀTICS DEGUT A LES
FORCES DE FRENAT

La força de frenat calculada en l’anterior apartat crea un moment de fricció a través del
radi del pneumàtic del vehicle. Per calcular el moment ho farem a través de la següent
expressió:
(Equació 4.25)

On,
Ffmax és la força de frenat màxima
r és el radi de del pneumàtic



Pel càlcul del radi del pneumàtic:
Les dimensions del neumàtic són 20 x 7.5 -13 per tant,
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Càlcul del moments als eixos:

Moment a l’eix davanter

Moment a l’eix del darrere



Càlcul del moment a les rodes:

Moment a l’eix davanter

Moment a l’eix del darrere
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4.10.CÀLCUL DEL DIÀMETRE DE PISTÓ DE PINÇA A UTILITZAR A
PARTIR DEL MOMENT MÀXIM DE FRICCIÓ



El moment a l’eix serà:



Analitzem les equacions que tenim:

(Equació 4.26)

(Equació 4.27)

(Equació 4.28)

(Equació 4.29)
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On,

Nfrenat és el moment de frenat.
és el coeficient entre el pneumàtic i l’asfalt.
G és el pes del vehicle.
Rroda és el radi del pneumàtic.
Ffricció és la força de fricció.
Refd és el radi efectiu del disc.
Fpinça és la força que ha de realitzar la pinça.
és el coeficient del material de la pastilla de fre.
Npistons és el numero de pistons de la pinça.
Ppistons és la pressió que arriba a la pinça.
Apistó és l’àrea del pistó de la pinça.



Igualem el moment de frenat:



Llavors l’àrea del pistó serà:

(Equació 4.30)
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4.10.1. CALCUL AMB EL DISC CP2866-204

Ens hem decidit pel material APF403 que té un coeficient de 0.40 i que és adequat per a
competicions i hem seleccionat el disc de fre CP2866-204 de dimensions de 254 mm de
diàmetre exterior i 151 mm de diàmetre de muntatge amb un gruix de 9.7 mm. Considerarem
que els maneguets de fre han de suportar com a màxim una pressió d’uns 1000 psi:



Càlcul del diàmetre eficaç del disc de fre

(

)

(

)

(Equació 4.31)
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4.10.1.1. EIX DEL DAVANT

Les dades que tenim per la part del davant son:
R1 = 0.254 m
µp = 0.40
Ref =0.1035 m
G1 = 2086.11 N
P = 6894759.1 Pa



Llavors l’àrea total de la pinça del davant serà:



Si considerem que la pinça és de dos pistons:

Per saber el diàmetre només falta recordar la formula de del cercle:

√
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4.10.1.2. EIX DEL DARRERE

Les dades que tenim per la part del davant son:
R1 = 0.254 m
µp = 0.40
Ref =0.1035 m
G1 = 1030.3 N
P = 6894759.1 Pa



Llavors l’àrea total de la pinça del davant serà:



Si considerem que la pinça és de dos pistons:

Per saber el diàmetre només falta recordar la formula de del cercle:

√
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4.10.2. CÀLCUL AMB EL DISC DBS002W

Per realitzar aquest càlcul hem escollit un disc de motocicleta d’acer inoxidable de gran
cilindrada amb la referència DBS002W amb un disseny innovador. El seu diàmetre exterior és
de 220 mm i el seu diàmetre de muntatge interior és de 124.5 mm. Com que aquest tipus de
disc porta un altre tipus de pinça hem hagut de triar un altre tipus de material de fricció i en
aquest cas hem triat el RQ3 que té un coeficient de 0.41. Considerarem que els maneguets de
fre han de suportar com a màxim una pressió d’uns 1000 psi:



Càlcul del diàmetre eficaç del disc de fre

(

)

(

)
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4.10.2.1. EIX DEL DAVANT

Les dades que tenim per la part del davant son:
R1 = 0.254 m
µp = 0.41
Ref =0.0883 m
G1 = 2086.11 N
P = 6894759.1 Pa



Llavors l’àrea total de la pinça del davant serà:



Si considerem que la pinça és de quatre pistons:

Per saber el diàmetre només falta recordar la formula de del cercle:

√
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4.10.2.2. EIX DEL DARRERE

Les dades que tenim per la part del davant son:
R1 = 0.254 m
µp = 0.41
Ref =0.0883 m
G1 = 1030.3 N
P = 6894759.1 Pa



Llavors l’àrea total de la pinça del davant serà:



Si considerem que la pinça és de dos pistons:

Per saber el diàmetre només falta recordar la formula de del cercle:

√
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4.11. CÀLCUL DEL DIÀMETRE DE LA BOMBA A UTILITZAR
Sabem que tenim una pressió màxima a les pinces i que la pressió és constant a tot el circuit
per tant tindrem que:

(Equació 4.32)

Sabem que :
(Equació 4.33)

Per tant:

Si la força a la bomba és:
(Equació 4.34)

LA Àrea de la bomba serà:

(Equació 4.35)

On,
Fpeu és la força que hem de realitzar amb el peu per frenar [N].
P és la pressió del circuit [Pa].
Rpedal és la relació del pedal [adimensional].
Abomba és l’àrea de la bomba [m2].
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Com que la pressió es manté constant sabent que la pressió màxima de la pinça és de 1000 psi
podem, saber l’àrea de la bomba si imposem que la força del pedal de fre no pot ser més gran
de 30 kgf perquè seria un esforç excessiu per el conductor del vehicle.



L’àrea de la bomba serà:

Per saber el diàmetre només falta recordar la formula de del cercle:

√
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4.12. CÀLCULS DELS MOMENTS MÀXIMS DE FRENAT SEGONS LA PINÇA


PARELL ALS EIXOS

Si sabem que :



Per l’eix davanter:



Per l’eix del darrere

El valor màxim del parell serà:



Per l’eix davanter:



Per l’eix del darrere
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Per les rodes:

Moment a l’eix davanter

Moment a l’eix del darrere

Com que la pressió als conductes és constant:
(Equació 4.36)

Si la força aplicada a la bomba és de 1411.2N i que la bomba té un diàmetre de 16.8 mm, la
força a la pinça serà:
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4.12.1. PINÇA CP2577

(Equació 4.37)

(Equació 4.38)

(Equació 4.39)

4.12.2. PINÇA CP3178

(Equació 4.40)

(Equació 4.41)

(Equació 4.42)
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4.12.3. PINÇA CP4227

(Equació 4.43)

(Equació 4.44)

(Equació 4.45)

4.12.4 PINÇA CP4226

(Equació 4.46)

(Equació 4.47)

(Equació 4.48)
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4.13. FORÇA DE PEU NECESSÀRIA PER TIPUS DE PINÇA
Sabem que necessitem uns moments de:

Amb aquesta valors calcularem la força de peu necessària per aconseguir aquests moments
per cada tipus de pinça:

(Equació 4.49)

(Equació 4.50)
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4.13.1. PINÇA CP2577



EIX DEL DAVANT

(Equació 4.51)

Disseny del sistema de frenat d’un prototip de formula sae



EIX DEL DARRERE
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4.13.2. PINÇA CP3178



EIX DEL DAVANT

Pàg. 140
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EIX DEL DARRERE
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4.13.3. PINÇA CP4227



EIX DEL DAVANT
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EIX DEL DARRERE
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4.13.4. PINÇA C4226



EIX DEL DAVANT
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EIX DEL DARRERE
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4.14. VALORS TEÒRICS DELSISTEMA DE FRE SELECCIONAT
4.14.1. MOMENTS MÀXIMS DE FRENAT



Per l’eix davanter:



Per l’eix del darrere

Així tenim que per bloquejar el sistema necessitem aplicar una força de:



Eix del davant
(Equació 4.52)



Eix del darrere
(Equació 4.53)
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Formula general:

(Equació 4.54)

900
800
700
600
Parell maxim davanter

500

Parell maxim darrere
400

Recta de parell

300
200
100
0
Fig. 4.2 – Gràfic Parells
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4.14.2. DESACCELERACIÓ

Sabem que els parells de frenat a les rodes són:

Per tant els parells als eixos seran:

Per tant el parell total serà:

Podem definir també un parell com:

Així que tenim que la Força de frenat total serà:
(Equació 4.55)

Si recuperem l’equació podem aïllar l’acceleració:

(Equació 4.56)
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Així tindrem que:

Formula general:

A(x)=

(Equació 4.57)

18
16
14
12
10

Desacceleracio maxima
Recta de frenada

8
6
4
2

0
Fig. 4.3 – Gràfic Desacceleració
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4.14.3. EQUACIONS GENERALS PARELL-FORÇA DE PEU


Eix davanter

(Equació 4.58)



Eix del darrere

(Equació 4.59)

500
450
400
350
300

FORÇA DE PEU MÀXIMA

250

EIX DAVANT

200

EIX DARRERE

150
100
50
0
Fig. 4.4 – Gràfic Força de peu
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4.13.4. DISTÀNCIA DE FRENADA

Com hem deduït en apartats anteriors la distància de frenada depèn de la velocitat, de la
desacceleració imposada pels frens i del temps de reacció del conductor. Així tenim que:
(Equació 4.60)

Si el nostre sistema de frens ens proporciona una desacceleració màxima de 1.4g i el temps de
reacció del conductor és d’1.05 segons tindrem que per frenar de 120 km/h necessitem:

Equació general :
(Equació 4.61)

Distància frenat
80
70
60
50
40

Distància fenat

30
20
10
0
Fig. 4.5 – Gràfic Distància frenat
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Si sabem que:

I ho substituïm a l’equació de la distància de frenat:

Si introduïm valors tenim:

Si considerem que anem a 120 km/h l’equació serà:

Pàg. 152
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A la vegada la força de frenat serà:

Llavors la distància en funció de la força de frenat a les pastilles serà

[

]

Numèricament serà:
[

]

[

]

Si combinem aquestes equacions amb la següent:

Ens queda que:


Per l’eix davanter:

Pàg. 153
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Per l’eix del darrere:

Així tenim les equacions generals:

(Equació 4.62)

(Equació 4.63)

140
120
100
80

Eix davanter
Eix darrere

60
40
20
0
Fig. 4.6 – Gràfic Distància frenat degut a la força de peu exercida
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4.14. CÀLCUL DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DELS DISCS DE FRE
DEGUDA AL FREGAMENT
4.14.1. CÀLCUL DE L’ENERGIA A DISSIPAR DEL DISC DE FRE

Per realitzar els càlculs considerarem una velocitat de 120 km/h una massa de 318 kg i un
coeficient de factors rodants d’un 1.3.

El primer pas es l’energia a dissipar del discs de fre. Aquesta equival a l’energia cinètica dels
vehicles en moviment. Així que utilitzarem la equació anteriorment exposada:

(Equació 4.64)

Aquest resultat representa l’energia total que deu dissipar el sistema de frens distribuït
entre els dos eixos. La major part se l’emporta l’eix davanter. Llavors l’energia a
dissipar per l’eix davanter serà:

L’energia a dissipar es divideix entre el disc i la pastilla de fre d’aquesta manera
tindrem:
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L’eix davanter consta de dos discs de fre així l’energia a dissipar d’un disc de fre serà:

El valor de Edisc representa l’energia que deu ser dissipada per un disc per detenir un
vehicle de 318 kg de massa i que circula a una velocitat de 120 km/h.

4.14.2. CÀLCUL DE LA VELOCITAT PERIFÈRICA

L’equació següent estableix la relació entre la velocitat lineal i la velocitat perifèrica:
(Equació 4.65)

Realitzant les operacions pertinents obtenim que:

(Equació 4.66)

Si considerem l’adherència màxima ja que utilitzarem pneumàtics de competició amb compost
tou. Així mateix podrem calcular la velocitat perifèrica del pneumàtic de la forma següent :

Disseny del sistema de frenat d’un prototip de formula sae

Pàg. 157

4.14.3. LONGITUD DE FRENAT

La longitud de frenat és una dada fonamental per a aquest càlcul, ja que d'acord a aquesta
longitud és possible determinar la desacceleració i temps de frenat empleat. L'equació, resol la
incògnita del desplaçament necessari per a detenir per complet el vehicle.

(Equació 4.67)

4.14.4. TEMPS DE DETENCIÓ DEL VEHICLE

La següent equació ens ajuda a calcular el temps de detenció del vehicle en el frenat:

(Equació 4.68)
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4.14.5. CÀLCUL DEL CALOR GENERAT EN EL PROCÉS DE FRENAT

Per a determinar la temperatura que es genera en el procés de frenat, és necessari tenir en
consideració:





L'àrea de la pastilla de fre.
Temps que es demora en detenir-se l'automòbil.
Longitud de la pastilla.
Propietats termofísiques dels elements del fre.

AL principi d'aquest capítol, es càlcul l'energia que ha de dissipar cada fre. Per raons de càlcul,
és necessari transformar aquesta energia cinètica, en “Potència per unitat d'àrea”, per a fer
això és necessari saber l'àrea de la superfície de fre, a més del temps que es demora en
detenir-se el vehicle. Aquesta energia al dividir-la per l'àrea (m2 ) de contacte de la pastilla i el
temps que es necessita per detenir ( segons ), ens lliura la quantitat de potència a dissipar per
unitat d'àrea.

L'àrea de contacte de la pastilla de fre és de 2770 mm2 , i el temps que es necessita per el
detenir el prototip a una velocitat de 120 km/ h , és de 2.43 segons. Per tant la potència per
unitat d'àrea a dissipar serà de:

(Equació 4.69)

Les propietats físiques i tèrmiques de l’acer han sigut consultades a la llibreria de
material del programa PRO ENGINEER.





Conductivitat tèrmica (k) = 43.0125 W/mK
Calor específic (c) = 473.341 J/kgK
Densitat (ρ) = 7827.08 kg/m3
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La longitud de la pastilla de fre és de 70.1 mm a aquesta longitud cal restar-li 3 mm, que és la
mida de la distància de l’espai que es troba en la meitat de la pastilla, quedant al final una
longitud de 67.1 mm, aquesta longitud la denominarem 2b .

2b = 67.1 mm

Per tant:

b = 33.55 mm
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4.14.6. CÀLCUL DE LA DIFUSIVITAT TÈRMICA

La difusivitat tèrmica és una propietat dels materials que caracteritza els processos de
transferència de calor d'estat inestable. Durant el frenat, el perfil de la temperatura a través
del disc de fre és transitori, i per tant, el flux de calor associat a la difusivitat tèrmica.
La difusivitat tèrmica la defineix l'equació següent i representa la raó de la calor conduïda a
través del material per unitat d'àrea. La difusivitat tèrmica està en funció de la conducció
tèrmica, la densitat i la calor específic.

(Equació 4.70)

4.14.7. CÀLCUL DEL NUMERO DE PECLET

El numero de Peclet (Pe) és un factor adimensional que representa la dispersió del calor en el
cos i es representa per l’equació:
(Equació 4.71)
Per tant tindrem que:

Com que el numero de Peclet > 10 hem d’utilitzar la següent equació per tal de calcular la
temperatura màxima que es presenta a la cara del darrera de l’arrossegament:
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√
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(Equació 4.72)

√
L’equació ens mostra la màxima variació de temperatura d’un disc de fre per detenir
un vehicle a 120 km/h.

Se suposa una temperatura inicial de 25ºC per tant la temperatura final serà:

(Equació 4.73)

4.14.8. CÀLCUL DE LA FORÇA DE PRESSIÓ EXERCIDA SOBRE EL DISC DE FRE I EL
PEDAL DE FRE

Perquè el vehicle es detingui és necessari exercir una determinada força sobre el disc de fre,
aquesta força es pot calcular a partir de l'equació aïllant el factor p. El factor μ representa el
coeficient de fregament entre el disc i la pastilla de fre, aquest valor vària amb la temperatura
dels elements en contacte, és per això que s'estima un valor terme mitjà que equival a 0.4.

(Equació 4.74)
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Al multiplicar l’àrea de la pastilla per la pressió obtindrem la força resultant del sistema de fre:

Considerant que utilitzem la bomba seleccionada CP4623 de Φ 16.8 mm i el pedal de fre
CP5509-01 amb una relació de 4.8 la força al pedal serà:
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4.15 CÀLCUL DELS FACTORS DE CONVECCIÓ
4.15.1 CÀLCUL DEL COEFICIENT DE CONVECCIÓ FRONTAL PER EL DISC CP2866-204

La temperatura del medi ambient és de 20 ºC i la temperatura del disc considerarem que son
25 ºC. Per tant la temperatura relativa serà:

Les propietats de l’aire a aquesta temperatura són:





Viscositat cinemàtica (ν) a Tr = 0.00001539. [m2/s]
Numero de Prandtl (Pr) a Tr = 0.730225.[adimensional]
Conductivitat tèrmica (k) a Tr = 0.025325. [W/mK]

Cal senyalar que la velocitat de l’aire és de 33.33 m/s així que el numero de Reynolds serà:
(Equació 4.75)

Com el valor del nombre de Re és superior a 5·105, el règim que afecta la cara lateral és
turbulent i es regeix per l'equació:

(Equació 4.76)

(Equació 4.77)
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4.15.2. CÀLCUL DEL COEFICIENT DE CONVECCIÓ FRONTAL PER EL DISC DBS002W

La temperatura del medi ambient és de 20 ºC i la temperatura del disc considerarem que son
25 ºC. Per tant la temperatura relativa serà:

Les propietats de l’aire a aquesta temperatura són:





Viscositat cinemàtica (ν) a Tr = 0.00001539. [m2/s]
Numero de Prandtl (Pr) a Tr = 0.730225.[adimensional]
Conductivitat tèrmica (k) a Tr = 0.025325. [W/mK]

Cal senyalar que la velocitat de l’aire és de 33.33 m/s així que el numero de Reynolds serà:
(Equació 4.78)

Com el valor del nombre de Re és inferior a 5·105, el règim que afecta la cara lateral és laminar
i es regeix per l'equació:

(Equació 4.79)
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(Equació 4.80)

4.15.3. CÀLCUL DEL FACTOR DE CONVECCIÓ LATERAL PEL DISC CP2866-204



Calculem el numero de Reynolds
(Equació 4.81)

Ara cal que mirem la taula per tal de trobar els coeficients.

Com que el ReD es troba a l’últim interval cal que mirem el valor de c és 0.076 i el de m
és 0.7.
El numero de Pr per l’aire a 20 ºC és de 0.7309 pel que n serà igual a 0.37.



El numero de Nusselt serà:
̅̅̅̅̅̅

(

)

(Equació 4.82)

Memòria

Pàg. 166

̅̅̅̅̅̅

(

)

̅̅̅̅



El coeficient de convecció lateral serà:

(Equació 4.83)

̅

4.15.4. CÀLCUL DEL FACTOR DE CONVECCIÓ LATERAL PEL DISC DBS002W



Calculem el numero de Reynolds

(Equació 4.84)

Ara cal que mirem la taula per tal de trobar els coeficients.
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Com que el ReD es troba a l’últim interval cal que mirem el valor de c és 0.076 i el de m
és 0.7.
El numero de Pr per l’aire a 20 ºC és de 0.7309 pel que n serà igual a 0.37.



El numero de Nusselt serà:

̅̅̅̅̅̅

(

̅̅̅̅̅̅

)

(Equació 4.85)

(

)

̅̅̅̅



El coeficient de convecció lateral serà:

(Equació 4.86)

̅
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4.15.5. CÀLCUL DEL COEFICIENT DE CONVECCIÓ PER EFECTE GIRATORI PEL DISC
CP2866-204

El nombre de Reynolds aquesta en funció del diàmetre i la viscositat cinemàtica que tenen com
valors respectivament: 0.254 m i 0,0000157 m2/s . Per tant el nombre de Reynolds serà:

(Equació 4.87)
(Equació 4.88)

Com que el numero de Reynolds és menor a 2.4· 105 el flux es laminar així l’expressió per
calcular el coeficient de transferència de calor serà:

√

(Equació 4.89)

√

√
√

(Equació 4.90)
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4.15.6. CÀLCUL DEL COEFICIENT DE CONVECCIÓ PER EFECTE GIRATORI PEL DISC
DBS002W

El nombre de Reynolds aquesta en funció del diàmetre i la viscositat cinemàtica que tenen com
valors respectivament: 0.254 m i 0,0000157 m2/s . Per tant el nombre de Reynolds serà:

(Equació 4.91)

Com que el numero de Reynolds és menor a 2.4· 105 el flux es laminar així l’expressió per
calcular el coeficient de transferència de calor serà:

√
√

√
√

(Equació 4.92)
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5. RESULTATS DE L’ANÀLISI TERMOMECÀNIC AMB EL SOFTWARE
PRO ENGINEER
5.1 DISC CP2866-204
5.1.1. ANÀLISI TERMIC PER EL CAS DE CÀRREGA VARIABLE EN EL
TEMPS


MAXIMA TEMPRATURA - TEMPS

Fig. 5.1 – Màxima temperatura – temps disc CP2866-204 càrrega variable



MINIMA TEMPERATURA - TEMPS

Fig. 5.2 – Mínima temperatura – temps disc CP2866-204 càrrega variable
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GRÀFIC FLUXE-TEMPS

Fig. 5.3 – Flux – temps disc CP2866-204 càrrega variable
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5.1.1.1. TEMPERATURA DEL DISC SEGONS EL TEMPS


TEMPS 5 SEGONS

Fig. 5.4 – Temperatura disc CP2866-204 temps 5 seg



TEMPS 10 SEGONS

Fig. 5.5 – Temperatura disc CP2866-204 temps 10 seg
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TEMPS 20 SEGONS

Fig. 5.6 – Temperatura disc CP2866-204 temps 20 seg



TEMPS 30 SEGONS

Fig. 5.7 – Temperatura disc CP2866-204 temps 30 seg
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TEMPS 40 SEGONS

Fig. 5.8 – Temperatura disc CP2866-204 temps 40 seg



TEMPS 45 SEGONS

Fig. 5.9 – Temperatura disc CP2866-204 temps 45 seg

Pàg. 175

Memòria

Pàg. 176

5.1.2. ANÀLISI ESTRUCTURAL PER EL CAS DE CÀRREGA VARIABLE EN
EL TEMPS


TENSIÓ VON MISES (MPA)

Fig. 5.10 – Tensió Von mises disc CP2866-204



DESPLAÇAMENT (mm)

Fig. 5.11 – Desplaçament disc CP2866-204
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DEFORMACIONS

Fig. 5.12 – Deformacions disc CP2866-204
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5.1.3. ANÀLISI TÈRMIC CP2866-204 AMB CÀRREGA CONSTANT


MAXIMA TEMPRATURA - TEMPS

Fig. 5.13 – Màxima temperatura – temps disc CP2866-204 càrrega constant



MINIMA TEMPERATURA -TEMPS

Fig. 5.14 – Mínima temperatura – temps disc CP2866-204 càrrega constant
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GRÀFIC FLUXE-TEMPS

Fig. 5.15 – Flux – temps disc CP2866-204 càrrega constant
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5.1.3.1 TEMPERATURA DEL DISC SEGONS EL TEMPS


TEMPS 2 SEGONS

Fig. 5.16 – Temperatura disc CP2866-204 temps 2 seg



TEMPS 4 SEGONS

Fig. 5.17 – Temperatura disc CP2866-204 temps 4 seg
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TEMPS 6 SEGONS

Fig. 5.18 – Temperatura disc CP2866-204 temps 6 seg



TEMPS 8 SEGONS

Fig. 5.19 – Temperatura disc CP2866-204 temps 8 seg
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TEMPS 10 SEGONS

Fig. 5.20 – Temperatura disc CP2866-204 temps 10 seg
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5.4. ANÀLISI ESTRUCTURAL AMB CÀRREGA CONSTANT


TENSIÓ VON MISES (MPA)

Fig. 5.21 – Tensió Von mises disc CP2866-204



DESPLAÇAMENT (mm)

Fig. 5.22 – Desplaçaments disc CP2866-204
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DEFORMACIONS

Fig. 5.23 – Deformacions disc CP2866-204
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5.2. DISC DBS002W
5.2.1. ANÀLISI TÈRMIC PER EL CAS DE CÀRREGA VARIABLE RESPECTE
EL TEMPS


GRÀFICA MÀXIMA TEMPERATURA-TEMPS

Fig. 5.24 – Màxima temperatura – temps disc DBS002W càrrega variable



GRÀFICA MINIMA TEMPERATURA-TEMPS

Fig. 5.25 – Mínima temperatura – temps disc DBS002W càrrega variable
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GRÀFICA MÀXIM FLUXE-TEMPS

Fig. 5.26 – Flux – temps disc DBS002W càrrega variable
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TEMPS 5 SEGONS

Fig. 5.27 – Temperatura disc DBS002W temps 5 seg



TEMPS 10 SEGONS

Fig. 5.28 – Temperatura disc DBS002W temps 10 seg
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TEMPS 20 SEGONS

Fig. 5.29 – Temperatura disc DBS002W temps 20 seg



TEMPS 30 SEGONS

Fig. 5.30 – Temperatura disc DBS002W temps 30 seg
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TEMPS 40 SEGONS

Fig. 5.31 – Temperatura disc DBS002W temps 40 seg



TEMPS 45 SEGONS

Fig. 5.32 – Temperatura disc DBS002W temps 45 seg
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5.3. ANÀLISI ESTRUCTURAL PER EL CAS DE CÀRREGA VARIABLE EN EL TEMPS


VON MISES (MPa)

Fig. 5.33 – Tensió Von mises a disc DBS002W



DEFORMACIONS

Fig. 5.34 – Deformacions disc DBS002W
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DESPLAÇAMENTS

Fig. 5.35 – Desplaçaments disc DBS002W
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5.4. ANÀLISI TÈRMIC DBS002W CÀRREGA CONSTANT



GRÀFIC TEMPERATURA MÀXIMA –TEMPS

Fig. 5.36 – Màxima temperatura – temps disc DBS002W càrrega constant



GRÀFIC TEMPERATURA MÍNIMA –TEMPS

Fig. 5.37 – Mínima temperatura – temps disc DBS002W càrrega constant
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GRÀFIC FLUXE MAXIM - TEMPS

Fig. 5.38 – Flux – temps disc DBS002W càrrega constant
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TEMPERATURA 2 SEGONS

Fig. 5.39 – Temperatura disc DBS002W temps 2 seg



TEMPERATURA 4 SEGONS

Fig. 5.40 – Temperatura disc DBS002W temps 4 seg
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TEMPERATURA TEMPS 6 SEGONS

Fig. 5.41 – Temperatura disc DBS002W temps 6 seg



TEMPERTURA TEMPS 8 SEGONS
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Fig. 5.42 – Temperatura disc DBS002W temps 8 seg



TEMPERATURA TEMPS 10 SEGONS

Fig. 5.43 – Temperatura disc DBS002W temps 10 seg
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5.5. ANÀLISI ESTRUCTURAL CÀRREGA CONSTANT


VON MISES (MPa)

Fig. 5.44 – Tensió Von mises disc DBS002W



DESPLAÇAMENTS (mm)

Fig. 5.45 – Desplaçaments disc DBS002W
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Pàg. 198

DEFORMACIONS

Fig. 5.46 – Deformacions disc DBS002W
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Els resultats obtinguts amb els software Pro Engineer s’han introduït en una taula per poder
valorar-los comparativament i elaborar una valoració general. Els resultats obtinguts són els
següents:

DISC CP2866-204 CÀRREGA TÈRMICA VARIABLE EN EL TEMPS

TEMPS (s)

TEMPERATURA MAXIMA(C)

5

59.61

10

91.72

20

151.5

30

208.8

40

275.2

45

350.1

Taula 5.1 – Valors anàlisi tèrmic càrrega variable disc CP2866-204

ANÀLISI ESTÀTIC

VALOR MÀXIM

VON MISES

2108 MPa

DESPLAÇAMENT

0.2247 mm

DEFORMACIÓ

6.071·10-3

Taula 5.2 – Valors anàlisi estàtic càrrega variable disc CP2866-204
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DISC CP2866-204 CÀRREGA TÈRMICA CONSTANT

TEMPS (s)

TEMPERATURA MAXIMA(C)

2

156.0

4

216.2

6

271.6

8

325.2

10

377.1

Taula 5.3 – Valors anàlisi tèrmic càrrega constant disc CP2866-204

ANÀLISI ESTÀTIC

VALOR MÀXIM

VON MISES

2170 MPa

DESPLAÇAMENT

0.2389 mm

DEFORMACIÓ

6.157·10-3

Taula 5.4 – Valors anàlisi estàtic càrrega constant disc CP2866-204
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DISC DBS002W CÀRREGA TÈRMICA VARIABLE EN EL TEMPS

TEMPS (s)

TEMPERATURA MAXIMA(C)

5

212.9

10

365.4

20

603.2

30

789.9

40

958.5

45

1158.0

Taula 5.5 – Valors anàlisi tèrmic càrrega variable disc DBS002W

ANÀLISI ESTÀTIC

VALOR MÀXIM

VON MISES

2411 MPa

DESPLAÇAMENT

0.6266 mm

DEFORMACIÓ

1.655·10-2

Taula 5.6 – Valors anàlisi estàtic càrrega variable disc DBS002W
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DISC DBS002W CÀRREGA TÈRMICA CONSTANT

TEMPS (s)

TEMPERATURA MAXIMA(C)

2

478.3

4

801.6

6

1094.0

8

1359.0

10

1602.0

Taula 5.7 – Valors anàlisi tèrmic càrrega constant disc DBS002W

ANÀLISI ESTÀTIC

VALOR MÀXIM

VON MISES

3524 MPa

DESPLAÇAMENT

0.7134 mm

DEFORMACIÓ

2.394·10-2

Taula 5.8 – Valors anàlisi estàtic càrrega constant disc DBS002W
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Ara ho visualitzarem en forma de gràfic per veure clarament la diferència que hi ha entre entre
utilitzar un disc i l’altre:



CÀRREGA VARIABLE EN EL TEMPS

GRÀFIC TEMPERATURA - TEMPS

1400
1200
1000
800
CP2866-204
600

DBS002W

400

200
0
5

10

20

30

40

50

Fig. 5.47 – Gràfic temperatura – temps en càrrega variable
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CÀRREGA CONSTANT EN EL TEMPS

GRÀFIC TEMPERATURA - TEMPS

1800
1600
1400
1200
1000

CP2866-204

800

DBS002W

600
400

200
0
2

4

6

8

10

Fig. 5.48 – Gràfic temperatura – temps en càrrega constant
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VON MISES (MPa)

CÀRREGA

CP2866-204

DBS002W

VARIABLE

2108

2411

Taula 5.9 – Valors Von Mises càrrega variable

GRÀFIC CÀRREGA VARIABLE VON MISES

2450
2400

DBS002W

2350
2300
2250
2200
2150

CP2866-204

2100
2050
2000
1950

Fig. 5.49 – Gràfic càrrega variable Von Mises
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CÀRREGA

CP2866-204

DBS002W

CONSTANT

2170

3524

Taula 5.10 – Valors Von Mises càrrega constant

GRÀFIC CÀRREGA CONSTANT VON MISES

4000
3500
DBS002W
3000

2500

CP2866-204

2000
1500
1000
500
0

Fig. 5.50 – Gràfic càrrega constant Von Mises
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DESPLAÇAMENTS (mm)

CÀRREGA

CP2866-204

DBS002W

VARIABLE

0.2247

0.6266

Taula 5.11 – Valors desplaçaments càrrega variable

GRÀFIC DESPLAÇAMENTS CÀRREGA VARIABLE

0,7
0,6

DBS002W

0,5
0,4
0,3
CP2866-204
0,2
0,1
0

Fig. 5.51 – Gràfic desplaçaments càrrega variable
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CÀRREGA

CP2866-204

DBS002W

CONSTANT

0.2389

0.7134

Taula 5.12 – Valors desplaçaments càrrega constant

GRÀFIC DESPLAÇAMENTS CÀRREGA CONSTANT

0,8
0,7

DBS002W

0,6
0,5
0,4
0,3

CP2866-204

0,2
0,1
0

Fig. 5.52 – Gràfic desplaçaments càrrega constant
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DEFORMACIÓ

CÀRREGA

CP2866-204
-3

VARIABLE

6.071 · 10

Taula 5.13 – Valors deformació càrrega variable

GRÀFIC DEFORMACIÓ CÀRREGA VARIABLE

0,018
0,016

Pàg. 209

DBS002W

0,014
0,012
0,01
0,008
CP2866-204
0,006
0,004
0,002
0

Fig. 5.53 – Gràfic deformació càrrega variable

DBS002W
1.655 · 10-2

Memòria

Pàg. 210

CÀRREGA

CP2866-204

CONSTANT

6.157 · 10

-3

Taula 5.14 – Valors deformació càrrega constant

GRÀFIC DEFORMACIÓ CÀRREGA CONSTANT

0,03

0,025
DBS002W
0,02

0,015

0,01
CP2866-204

0,005

0

Fig. 5.54 – Gràfic deformació càrrega constant

DBS002W
2.394 · 10-2
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6. SOLUCIÓ ADOPTADA
A partir dels parells màxims requerits per la frenada dimensionarem el sistema de frens.
Aquest procés deu ser realitzat sota un ampli coneixement dels diferents elements que formen
el sistema així com la seva estreta relació que hi ha entre ells durant el seu funcionament.
D'aquesta forma una vegada definit el procés de dimensionament i adquirit un total
coneixement del funcionament del sistema, podem avançar que com part del sistema de frens
a instal·lar en el nostre prototip s'empraran dos discos duals i exteriors davanters i posteriors.
El sistema de frens serà dissenyat per a ser lleuger, assegurant unes molt altes prestacions i
adaptat a les exigències del conductor, de tal forma que li sigui transmesa una contínua
sensació de seguretat i control, per a així, inspirar-li una total confiança que li permeti
esprémer al màxim les prestacions del vehicle duent-lo al límit durant la seva conducció.
El conjunt del pedal de fre serà dissenyat per a limitar la força màxima possible d'accionament
del sistema a 30kgf sota condicions normals de funcionament. Força òptima per a permetre
una àmplia modularitat del pedal de fre i millorar el tacte i control sobre la frenada transmesa
al conductor. ¨
Les bombes de fre seran seleccionades amb un àrea de pistó compresa en el rang mig de
possibilitats per a així adaptar aquesta força a les exigències marcades i evitar d'altra banda
problemes de sobrepressió en els conductes flexibles que reduirien la capacitat de frenada.
Així el nostre sistema de frens constarà dels següents elements a dimensionar, quant a
longituds, diàmetres, àrees o coeficients de fricció, buscant determinar les variables
fonamentals que caracteritzen cadascun d'ells:











Pedal de fre
Bomba del circuit davanter.
Bomba del circuit del darrere.
Discos de fre davanters.
Discos de fre del darrere.
Pinces de fre davanteres
Pinces de fre del darrere.
Pastilles de frens davanteres.
Pastilles de fre del darrere.

El sistema al seu torn constarà d'un conjunt d'elements associats als anteriors de gran
importància per al funcionament del sistema, però els criteris del qual d'elecció o disseny no
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responen als descrits amb anterioritat, ni per la seva complexitat ni per la seva necessitat,
simplement es triaran aquells que pel seu preu, qualitat i adaptabilitat als anteriors millor
s'ajustin als objectius desitjats, aquests elements són:







Repartidor de frenada.
Comandament regulador de frenada.
Suport pedal.
Dipòsits de líquid de frens.
Maneguetes i conductes.
Connectors i juntes de goma.

Com objectiu en el procés de càlcul marcarem l'obtenció del diàmetre dels pistons de les
pinces de fre.
Per tant un element fonamental a tenir en compte serà la de marcar com guia i inici del procés,
aquelles solucions més satisfactòries que han adoptat la resta d'equips amb una major
experiència adquirida al llarg dels més de 20 anys d'història en la competició. Durant aquest
ampli període han sorgit a més distribuïdors i fabricants especialitzats en el subministrament
de components per a aquest tipus de competicions de motor tipus fórmula, aquest és el cas de
de Wilwood als estats units i APracing a Europa, marques que posseeixen una àmplia varietat
de productes d'una alta qualitat i prestacions, i que subministren a pràcticament la totalitat
dels equips en competició. Per tant aquestes empreses en certa manera ens faciliten el procés
de disseny i selecció dels elements del sistema, però al seu torn, ens limitaran les possibilitats
en la seva realització pel fet d'haver de cenyir-nos als seus productes.
AP racing: Marca anglesa líder a nivell mundial en el desenvolupament i fabricació de
components propis de sistemes de fre i embragaments de competició, amb un ampli catàleg
de possibilitats, adaptat a cobrir la totalitat de necessitats de qualsevol competició de motor,
inclosa la fórmula 1, Per tant serà el nostre subministrador dels components bàsic, i d'aquesta
manera, els més importants del sistema de frens, elements com els discos, bombes de fre,
pinces, dipòsits, líquid de fre, repartidor de frenada, comandament regulador i pedal de fre
seran adquirits a aquesta empresa.
Així una vegada acotades les nostres possibilitats, podem començar a seleccionar una sèrie
d'elements i provar la seva adaptació o no a les nostres exigències de frenada, de tal forma
que compleixin les expressions obtingudes a través d'igualtat de parells de frenada.
Després d'aquest procés de recerca del conjunt òptim de components per al nostre vehicle
hem obtingut els següents elements en virtut a una sèrie de criteris exposats detalladament a
continuació:
PASTILLA DE FRE: És convenient per a aquest tipus d'aplicacions triar un compost que
posseeixi un coeficient de fricció el més alt possible i que en la mesura del possibilitats
romangui constant al llarg de la temperatura per a així minimitzar la possible aparició del
fenomen de “fàding”, i que d'aquesta forma ens permeti produir una major força de fricció
amb una menor pressió del circuit hidràulic i així contribuir a reduir la grandària i pes de la
resta de components, per tant dintre de les opcions s'ha adquirit el millors compostos
existents.
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Per les pinces de cotxe s’ha tirat el APH403, model que és distribuït també per AP Racing sota
la família de pastilles de fre CP2399D43, amb un coeficient de fricció de 0.4.
Per les pinces de motocicleta s’ha triat el material RQ3 amb un coeficient de 0,41 distribuït
sota la família de pastilles de fre CP4226D27 .
Aquests dos materials tenen un rang de temperatures des de 0 a 1000 ºC molt interessant per
a aquest tipus d'aplicació com hem ressaltat, degut al fet que els nostres components
treballaran durant les diferents proves de la competició a temperatures molt moderades al no
veure’s implicats en esforços de frenada extrems.
Les gràfiques que caracteritzen aquests composts són les següents:

Fig. 6.1 – Variació del coeficient de fricció amb la temperatura del material APF403

Fig. 6.2 – Índex del poder de frenada dels materials APRacing
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PEDAL DE FRE: S'adquirirà un pedal de fre CP5509-1 amb una relació de pedal de 4.8:1 potser
massa alta per a aquesta sèrie de vehicles però valor que ens assegura un esforç màxim
d'accionament del pedal de 30kgf correcte per a aquest tipus d'aplicacions.

DISC CP2866-204: Disc de fre sòlid de les màximes dimensions que es pot muntar amb el tipus
de llanta triada de la marca APRACING té de 254 mm de diàmetre exterior i 151 mm de
diàmetre de muntatge. Té un acabat de la superfície G4.

DISC DBS002W: L’altre model és de motocicleta de gran cilindrada amb 220 mm de diàmetre
exterior i 124.5mm de diàmetre de muntatge. Molt bona dissipació de calor. Realitzat en acer
inoxidable amb tractament AISI 420.
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6.1 ELECCIÓ DE LA PINÇA
Per l’elecció de la pinça s’han realitzat càlculs a partir de l’elecció de tres tipus de disc de fre i
de tres coeficients de fricció diferents. Els discs de fre son el model CP2866-204 de APRACING .
L’altre model és de motocicleta de gran cilindrada amb codi DBS002W (veure annex).
Els materials que s’han escollit per les pastilles de fre son el APF403 amb un coeficient µ =0.4 i
el RQ3 de µ =0.41.

PARÀMETRES PINCES
DISC

PINÇA

DIÀMETRE PISTONS (mm)

AREA (mm2)

CP2866-204

CP2577-3E0

2 x 44.5

3110.6

CP2866-204

CP3178-2E0

2 x 31.8

1588.5

DBS002W

CP4226-2S0

2 x 25.4

1013.4

DBS002W

CP4227-2S0

4 x 25.4

2026.8

Taula. 6.1 – Paràmetres de les pinces escollides per l’anàlisi

DISPOSICIÓ INICIAL PINCES
DISC

PINÇA

EIX

CP2866-204

CP2577-3E0

DAVANTER

CP2866-204

CP3178-2E0

DARRERE

DBS002W

CP4226-2S0

DARRERE

DBS002W

CP4227-2S0

DAVANTER

Taula. 6.2 – Disposició inicial de les pinces en els eixos
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6.1.1. RESULTATS CÀLCUL



SEGONS EL DIÀMETRE DE PISTÓ NECESSÀRI

DISC

PINÇA

D (mm)

D NECESSARI

CP2866-204

CP2577-3E0

44.5

28.8

CP2866-204

CP3178-2E0

31.8

20.21

DBS002W

CP4226-2S0

25.4

21.61

DBS002W

CP4227-2S0

25.4

21.75

Taula. 6.3 – Diàmetres disponibles i necessaris de pistons segons el tipus de pinça



SEGONS EL MOMENT MÀXIM

DISC

PINÇA
CP2577-3E0

MOMENT
MÀXIM (Nm)
619.01

MOMENT NECESSARI
(Nm)
370.9

CP2866-204
CP2866-204

CP3178-2E0

442.35

183.2

DBS002W

CP4226-2S0

308.97

183.2

DBS002W

CP4227-2S0

617.94

370.9

Taula. 6.4 – Moments màxims i necessaris segons el tipus de pinça

NOTA: Considerem una força de peu màxima de 30 kgf.

Segons aquest càlcul necessitaríem com a mínim un pistó diàmetre 22 mm amb el disc
DBS002W. Amb el disc CP2866-204 al davant necessitem un pistó de 29 mm i al darrera un de
21 mm.
Segons els moments màxims que donen les pinces podem destacar que totes superen el
moment necessari que necessitem.
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Aquest càlcul no té en compte les pèrdues per l’escalfament i per una modificació en el
coeficient de fricció entre el pneumàtic i l’asfalt per això ens disposem a realitzar més càlculs
per triar la pinça per altres aspectes.

6.1.1. ASPECTES A CONSIDERAR A L’HORA DE TRIAR LA PINÇA


FORÇA DE PEU SEGONS PINÇA
DISC

PINÇA

FORÇA EIX 1 (N)

FORÇA EIX 2 (N)

CP2866-204

CP2577-3E0

176.16

87.01

CP2866-204

CP3178-2E0

246.51

121.76

DBS002W

CP4226-2S0

308.63

174.33

DBS002W

CP4227-2S0

176.47

87.16

Taula. 6.5 – Força de peu segons el tipus de pinça

FORÇA DE PEU SEGONS DISPOSICIÓ
DISC

PINÇA

EIX

FORÇA (N)

CP2866-204

CP2577-3E0

DAVANTER

176.16

CP2866-204

CP3178-2E0

DARRERE

121.76

DBS002W

CP4226-2S0

DARRERE

174.33

DBS002W

CP4227-2S0

DAVANTER

176.47

Taula. 6.6 – Força de peu segons disposició inicial

ESCALFAMENT DE DISC FRENADA DURANT 10 SEGONS
DISC

GRAUS (C)

CP2866-204

377.1

DBS002W

1602.0

Taula. 6.7 – Graus màxims segons disc de fre en frenada constant
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ESCALFAMENT DE DISC FRENADA INTERMITENT DURANT 50 SEGONS
DISC

GRAUS (C)

CP2866-204

350.1

DBS002W

1158.0

Taula. 6.8 – Graus màxims segons disc de fre en frenada intermitent

Per triar la pinça de fre ens basarem en dos aspectes importants:



Força de peu a realitzar pel conductor per cada tipus de pinça.
Temperatura de disc de fre màxima pel tipus de pastilla utilitzada per cada pinça.

Segons la força de peu a realitzar amb el disc de fre DBS002W i les pinces de fre CP4227 i
CP4226 hauríem de fer una força d’uns 176 N tan a davant com a darrera per aturar el vehicle.
En canvi amb el disc de fre CP2866-204 al davant hauríem de fer 177 N i al darrere amb la
CP3178 necessitaria d’uns 122 N. Llavors ens quedem amb la mínima força de peu així que en
aquest aspecte al darrere la guanyadora seria la pinça CP3178.
Segons la temperatura de disc aconseguida els resultats són clars i contundents amb un disc
guanyador indiscutible el CP2866-204 amb valors màxims propers als 380 graus.

Així doncs els resultats són ben clars i tot apunta a que les pinces a instal·lar al prototip seran
les següents:

PINÇA

POSICIÓ

FORÇA (N)

AREA (mm2)

CP2577-3E0

DAVANT

176.16

3110.6

CP3178-2S0

DARRERE

121.76

1588.5

Taula. 6.9 – Paràmetres pinces seleccionades

NOTA: Al seleccionar aquestes pinces a la vegada hem seleccionat el disc de fre CP2866-204 i
les pastilles de fre CP2399D43.
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6.2. ELECCIÓ DE LA BOMBA
Una vegada hem escollit les pinces seleccionarem la bomba. Mitjançant consultes a equips i
estudis s’ha arribat a determinar que els models de bomba adients són el CP2623 i el CP4623.
Són dues bombes similars especialment dissenyades per a espais reduïts amb un pes mínim ,
posseeixen un accionament molt ràpid al requerir un curt moviment de la tija per a tallar el
circuit i així pressuritzar el líquid. Per a la nostra aplicació són perfectament adaptables al
conjunt del pedal triat.
La diferència que hi ha entre elles és que la CP4623 té les rosques mètriques i un desviament
dels perns de la brida de muntatge per donar un millor accés.
S’han realitzat càlculs per determinar el diàmetre de la bomba a partir dels realitzats per
seleccionar les pinces amb la imposició de que la força aplicada pel conductor al pedal de fre
no podia ser superior a 30kgf. Els resultats obtinguts són els següents:

FORÇA (N)

PRESSIÓ (PSI)

DIÀMETRE BOMBA (mm)

294

1000

16.14

Taula. 6.10 – Paràmetres càlcul bomba

Segons aquests càlculs hem de triar un diàmetre de bomba del catàleg d’APracing. Per fer això
hem realitzat càlculs per veure la pressió que ens donava cada diàmetre de bomba. Ho podem
veure a la següent taula:

DIÀMETRE BOMBA (mm)

PRESSIÓ MÀXIMA (PSI)

17.8

822.5

16.8

923.34

15.9

1030.83

Taula. 6.11 – Possibilitats de diàmetres de bomba

Amb aquestes dades hem decidit escollir la bomba de diàmetre 16.8 mm ja que no podem
passar de la pressió màxima que és 1000 PSI. Així doncs escollim la bomba CP4623905PRM115 amb un diàmetre de 16.8 mm i 115mm de longitud.
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7. SISTEMA HIDRÀULIC
Podríem resumir, sense ànim d'entrar molt en detall, que el nostre sistema de frens estarà
format, per un doble circuit hidràulic independent per a cada eix del vehicle, pressuritzats a
través de 2 bombes diferents de fre, una per cada circuit i muntades amb els seus respectius
dipòsits de líquid de frens. Per al seu accionament s'ha adaptat un pedal de fre d'acord amb els
criteris descrits amb anterioritat, aquest element transmetrà l'esforç de frenada a través del
repartidor de frenada ajustable des de la posició del conductor i que permetrà regular la
distribució de pressions en cada circuit.
Podem dir llavors que el nostre sistema de frens està constituït per 4 grups semblants de
conjunts Disc-Pinça-Pastilles distribuïts, com ja sabem, dos en el tren davanter i dos en el
darrere, disposats en l'espai segons les dimensions del vehicle, i units per dos circuits hidràulics
que transmetran les pressió a la sortida de les bombes de fre fins als pistons d’ accionament de
les pinces de fre, així també, instal·larem un conjunt del pedal de fre situat en l'interior de
l'habitacle del pilot reglat a una distància adaptada a la morfologia particular del conductor.
Ens, falta per tant, definir els circuits hidràulics que transmetran aquestes pressions
interconnectant tots els elements del sistema. Per a l'elecció dels seus components:
connectors, conductes i altres elements, s'ha recorregut a l'empresa Lister & Sons a causa de la
seva àmplia varietat de productes perfectament adaptables als nostres elements a connectar.
D'aquesta forma podem distingir dos circuits hidràulics connectats cadascun a una de les dues
bombes que incorporarà el nostre vehicle, i que per ser el mateix model resultarà indiferent la
seva distribució. En el nostre cas assignarem la bomba dreta, des de la posició del conductor,
per a pressuritzar el circuit davanter i la bomba esquerra per al darrere en aquest cas.
Bàsicament el nostre problema consisteix, en ambdós casos, a connectar a través d'un conjunt
de connectors, maneguets o conductes, bé sigui per al circuit davanter o del darrere, l'orifici de
sortida de la bomba de fre de rosca M10 x 1.0 amb l'entrada de fluid de la pinça de fre de
rosca 3/8” x 24UNF, procés que detallarem a continuació:
Serà necessari, per tant, realitzar una bifurcació en algun punt del circuit, aquesta es realitzarà
a través d'un connector que el fabricant denomina “Double Banjo Bolts” i que instal·larem en
el mateix orifici de sortida de la bomba de fre. Aquest connector ens permetrà fixar un dels
dos extrems de cadascun dels maneguets que es dirigiran a cadascuna de les pinces de fre i
que corresponen al model de connector “90º banjo Neck”, semblant a l'utilitzat en
motocicletes convencionals, configuració que podem observar en la següent imatge:
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Fig. 7.1 – Connexió de la bomba

Aquests maneguets han de ser flexibles, degut al fet que van fixats sobre les maneguets
davanteres del vehicle fins a arribar a les pinces de fre, elements tots ells mòbils. Triarem
conductes “Type 411 Teflon Smooth Bore Hose”, a causa de la excepcional resistència del Tefló
a altes temperatures, atac químic, a l'absorció d'aigua i les seves baixes propietats de fricció,
fent-lo ideal per a aquest tipus d'aplicacions. A més possibilita una gran adaptabilitat de
connectors que ens permetrà triar aquells que millor s'ajustin a les nostres necessitats.
Emprarem adaptadors “Sockets” para fixar i sostenir, a través de la rosca que aquests
incorporen, els extrems del conducte als connectors de fixació destinats a la bomba i pinça de
fre respectivament.
Per a la connexió d'aquest maniguet a l'orifici d'entrada de la bomba de fre, hem d'utilitzar un
connector “90º Sweft Female”, el qual posseeix una rosca 3/8” JIC x 24 TPI d'iguals dimensions
que el de la pinça de fre, per això per a poder interconnectar-los emprarem un segon
connector denominat “Connector Male, Flare” amb el qual tancarem el circuit, configuració
que podem veure en la següent imatge:
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Fig. 7.2 – Connexió de la pinça
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8. COMPORTAMENT DEL SISTEMA DE FRE ESCOLLIT
8.1. PARELLS DE FRENADA
Una vegada seleccionat la totalitat del nostre sistema de frens podem estudiar el seu
comportament teòric sota diferents condicions de funcionament. Dits resultats seran recollits
en format de gràfica per a una millor visualització i comprensió. La primera d'elles representa
la distribució de parells de frenada generats en cada eix de fre en funció de l'esforç exercit
sobre el pedal de fre, en color verd per als discos davanters i en groc per al discs del darrere.
Així també s'han representat els valors màxims assolibles de parell de frenada limitats pel
contacte pneumàtic asfalt.
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Fig. 8.1 – Parells màxims

Podem observar ràpidament les notables diferències d'exigència de frenada existents en
cadascun dels eixos del vehicle. Hem de recordar que aquests valors representen els parells
generats com a conseqüència del contacte disc-pastilla, i per tant, per a determinar els
esforços generats en cadascun dels eixos del vehicle, en el cas de l'eix davanter, representat
pel traç blau, i en el cas de l'eix del darrere, aquest coincidirà amb els valors representats pel
traç vermell.
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Com segona conclusió important podem observar com el punt a partir del com bloquejarien
ambdós eixos del vehicle se situa per un coeficient d'adherència pneumàtic-asfalt de valor 1.4 i
els resultats serien de 741.8 Nm per l’eix davanter i 366.4 Nm per l’eix del darrere.
Tanmateix també podem observar una gràfica de la força de peu en funció del parell on
representat la corba mitja dels eixos i la força màxima recomanada a aplicar al pedal de fre.
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Fig. 8.2 – Força de peu màxima
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8.2. DESACCELERACIÓ
Així també podem obtenir una representació gràfica que ens relacionés en tot moment, i sota
condicions de funcionament normals definides en apartats precedents, la capacitat de
desceleració del nostre vehicle en funció de la pressió exercida pel conductor sobre el pedal de
fre.
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Fig. 8.3 – Desacceleració en funció de la força de peu

Així podem observar com aquest comportament adquireix un comportament totalment lineal.
La desacceleració màxima dels frens triats arriba a un màxim de 13.72 m/s² (1.4g) límit
establert, recordem, pel coeficient d'adherència pneumàtic-asfalt.
D'altra banda podem observar com a partir d'una força superior a 194N la nostra desceleració
adquireix un comportament indeterminat com a conseqüència del bloqueig d'algun dels eixos
del vehicle.
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8.3 EFECTE DE LA FORÇA DE PEU PARELL
Un efecte important a tenir en compte és l’efecte que té a veure l’efecte de la força de peu a
l’hora de frenar ja que si hem de realitzar un gran esforç això és un gran inconvenient. Per tant
en el disseny d’un sistema de frenat és important tenir en compte aquest fet i que el
conductor no hagi de realitzar un gran esforç a l’hora d’arribar al parell de frenat adequat per
detenir el vehicle.
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Fig. 8.4 – Parell de frenada i força de peu

Disseny del sistema de frenat d’un prototip de formula sae

Pàg. 227

8.4. DISTÀNCIA DE FRENAT
Altra variable important, i que ens donarà una idea més intuïtiva i clara de la capacitat de
frenada atorgada al nostre vehicle, vindrà determinada per l'estudi de la distància de frenada
del mateix. En una primera gràfica podem observar com serà aquesta variació en funció de la
velocitat que posseeixi el vehicle en el moment d'accionar el sistema de frens, situant-nos en
la situació extrema en la qual aconseguim mantenir aquest esforç en condicions de màxima
adherència, i per tant, al límit del bloqueig de les rodes. Constituirà per tant un cas ideal de
funcionament:
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Fig. 8.5 – Distància de frenat

Així podem observar com en la situació en la qual el vehicle circuli a una velocitat de 120Km/h i
accioni el sistema de frens fins al límit de la seva capacitat, aconseguirà detenir el seu vehicle
en menys de 76m de distància. Com veiem valors molt superiors quant a capacitat de frenada
pel que fa als obtinguts en vehicles convencionals. En una segona instància podem avaluar
aquesta distància de frenada des del punt de vista del control que exerceix el conductor sobre
el seu pedal de fre, així en la següent gràfica s'ha representat la variació de la distància de
frenada en funció de la força exercida sobre el pedal de fre:
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Fig. 8.6 – Variació de la distancia de frenat en funció de la força de peu
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9. PRESSUPOST
En aquest apartat descriurem específicament el material necessari per a fer la instal·lació del
sistema de frens al prototip tipus monoplaça i el cost que tindria el material.

Sistema de frens adaptat a un vehicle tipus monoplaça destinat a participar en la
competició Formula Student. Les seves principals característiques són les següents:
Doble circuit hidràulic independent.
Conjunt de pedal de fre realitzat en alumini model CP5509-1.
Dos discs davanters independents de Ø254mm fabricats en fundició gris, model
CP2866-204G4.
Dos discs al darrere independents de Ø254mm fabricats en fundició gris, model
CP2866-204G4.
Dos pinces de fre davanteres de doble pistó de
fabricades en aleació d’ alumini anoditzat.

Ø44.5mm, model CP2577-3E0,

Dos pinces de fre de darrera de doble pistó de
fabricades en aleació d’ alumini anoditzat.

Ø31.8mm, model CP3178-2S0,

Pastilles de fre davanteres CP2399D47 material APH403.
Pastilles de fre del darrera CP2399D47 material APH403.
Repartidor de frenada ajustable des de la posició del conductor, model CP552013.
Comandament regulador del repartidor de frenada model CP2905-8.
Maneguets flexibles de trenat de filferro d’acer inoxidable i resina de Tefló T62 i
Ø3.2 mm interior. Codi 4011-03.
Líquid de frens model AP600.
Dos bombes de frens model CP4623-905PRM115 de Ø16.8 mm pistó i 115 mm
de longitud de tija.
Dos depòsits de fluid model CP4709-16 i 75cm³ de capacitat.
Diversos adaptadors i connectors.
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CODI

QUANTITAT

PREU UNITAT PREU TOTAL
UNIUNUITOTA
147.08
588.32
L
225.03
450.06

Fre de disc sòlid davant

CP2866-204

4

Pinça de fre davantera

CP2577-3E0

2

Pinça de fre darrere

CP3178-2S0

2

221,7

443.40

Pastilles de freAPH403

CP2399D43

2

106.03

212.06

Conjunt pedal

CP5509-1

1

440.84

440.84

Bomba de fre

CP4623-905PRM115

2

110.02

110.02

Depòsits de fluid

CP4709-16

2

36.62

73.24

Repartidor de frenada

CP5520-13

1

420.45

420.45

Regulador de frenada

CP2905-8

1

113.85

113.85

Líquid frens AP600

AP600

3

18.97

56.91

Juntes de goma

KL44517

20

0.76

15.20

Maneguet fre tipus 411 tefló

4011-03

10

7.86

7.86

90º Extended Neck Banjo

A82-3Z

4

13.90

55.60

90º Swept Female (Swivel)

A86-3EN

4

9.70

38.80

Double Banjo Bolts

A50-3D

4

4.63

18.52

Male Flare

A22-3Z

4

4.77

19.08

Socket

A41-3D

6

2.05

12.30

SUMA

3046.51

IVA 18 %

548.37

TOTAL

3595 €
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