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Procés de fabricació d’una boixa Formula Student 

Pau Prats Vila 

Grau en Enginyeria Mecànica 

 

Resum 

El document dona a conèixer el procés de fabricació  

utilitzant com a matèria prima l’alumini. Es dissenyaran 

dues boixes (tradicionalment i per CNC) d’un vehicle de la 

categoria Formula Student, per l’equip Vilanova Formula 

Team. Gràcies a la comunicació amb aquest equip 

s’obtindran les dades necessàries per a desenvolupar el 

projecte.  

En el procés tradicional es realitza un taula de càlcul on es 

desglossa per fases tot el procés de mecanització, i es 

controlen els paràmetres , per tal d’ajustar els costos a les 

seves necessitats. En el procés mitjançant CNC es 

realitzarà una simulació de com es mecanitza mitjançant 

el programa de CAD NX. 

Més endavant es farà un estudi pressupostari dels costos 

de producció d’aquest projecte, en el que es veuran 

desglossats tots els gestos que han intervingut al llarg de 

tot el procés. 

   

1. Introducció 

L’objectiu del projecte és dissenyar, simular i fabricar la 

boixa més optima per al vehicle de l’equip Vilanova 

Formula Team, que competeix a la categoria de Formula 

Student,  el qual es pretenen dissenyar la boixa més 

optimitzada econòmicament per tal d’estar al nivel de la 

competició i que pugui, finalment, ser fabricada i 

muntada amb la lectura d’aquest projecte i segons les 

directrius que s’exposen. 

La boixa és una de les peces més importants del sistema 

de direcció d’un vehicle, és el punt d’unió de 

pràcticament tots els elements del sistema de direcció: 

mangueta, barres de direcció, pinça de fre, rodaments, 

llanda i roda. Així doncs, un disseny lleuger, resistent i 

segur serà la clau del bon funcionament de tots els 

elements que depenen de la boixa  

 

2. Memòria 

La funcionalitat de la boixa (hub, en anglès), és l’eix sobre 

el que es munta la roda, i sobre el que van acoblats els 

rodaments i, per tant, la mangueta. A l’actuar com a eix, 

la majoria de vegades la veurem amb forma cilíndrica. 

Aquest element pot ser des d’una simple peça que 

subjecta el cilindre de metall fins a un conjunt molt 

elaborat de components que formen un punt d’unió. 

Per mitjà de la mecanització podrem obtenir toleràncies 

més precises quant a dimensions i errors de forma, com 

excentricitats, ovalacions, paral·lelismes, planituts, 

rugositats, etc. 

 

 

També podem realitzar formes que per la seva naturalesa 

o situació no es poden obtenir, per tant la seva realització  

comportaria matrius molt complexes o amb un alt risc de 

trencada, per exemple: rosques, ranures, forats 

transversals a l'eix de compactació, etc. 

Actualment existeix una alta gamma de torns i fresadores, 

tot va començar en la Revolució Industrial a Anglaterra, 

durant el segle XVII, es van dissenyar torns simples 

capaços de mecanitzar peces. La fresadora simple va ser 

dissenyada per primera vegada el 1818, es definia per una 

màquina-eina de potència per a mecanitzar i donar 

formes complexes a peces de metall, plàstica, fusta o 

ceràmica i altres materials. No va ser fins al 1945, que va 

debutar la primera fresadora amb control. numèric per 

computadora (CNC) vas ser un exemple en el món de 

l'automatització programable, es van dissenyar per 

adaptar les variacions en la configuració de productes, la 

seva principal funcionalitat era mecanitzar operacions 

molt complexes que no podia fer una fresadora simple. 

Les operacions de mecanitzats les podem agrupar en dos 

apartats: 

Mecanització per arranc de viruta: El material arrancat 

per mitjà d'eines afilades és desprèn en tires més o 

menys continues, denominades virutes. La separació 

d’una tira de viruta es denomina passada; la seva 

amplada, amplada de tall; el seu espessor, profunditat de 
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tall, i la direcció d’atac, l’avanç. Dintre d'aquest 

apartat hi trobaríem, entre d’altres, 

les següents operacions: 

Tornejat: El tornejat és una maquina-eina, en què la peça 

que es mecanitza està sotmesa a un moviment de rotació 

i és conformada per una eina, dotada d’un moviment 

d’avanç que pot ser paral·lel o perpendicular a l’eix de 

rotació. Les operacions en el tornejat són: Cilindrar, 

refrentar, ranuratge, roscat, grafilat, aixamfranat. 

Fresat: En les fresadores tradicionals, la peça es desplaça 

acostant les zones a mecanitzar a l'eina, d'aquesta 

manera es permet obtenir formes diverses, des de 

superfícies planes a d'altres de més complexes. Les 

operacions en el fresat són: Planejat, fresat en esquadra, 

cubicatge, ranurat recte, ranurat de forma, copiat, fresat 

de cavitats, torn-fresat, fresat de rosques, fresat frontal, 

fresat d’engranatges, trepat, escairat i fresat en rampa. 

Roscat: La roscadora es una màquina conceptualment 

igual que la foradadora, ja que una de les operacions 

possibles 

a realitzar amb una foradadora es el mecanitzats de 

rosques, encara que d'una manera bastant manual. 

Foradat: La foradadora es una màquina on l'eina, dotada 

d'un moviment de rotació i d'avanç, perfora la peça que 

està fixa, les eines típiques del foradat son les broques. La 

operació principal a realitzar amb una foradadora es la de 

fer forats que poden ser passants o cecs. 

Centre de mecanitzats: L'alternativa a la falta de 

flexibilitat de les màquines Transfer, la tenim en els 

centres de mecanitzats. Son màquines dotades d’un 

magatzem d’eines, i el capçal rotatiu va agafant una o 

altre, segons estigui programat. 

El capçal te moviment d’alçades (eix Z) mentre que la 

peça, degudament estacada a la taula, te moviment en 

l’eix Y i en l’eix X. Centres més moderns tenen en la taula 

moviments de rotació, son els centres de 5 eixos. 

Mecanització amb abrasius: Es coneixen amb el nom 

d'abrasius, determinats materials, naturals o artificials, 

però de gran duresa, que en forma de grans sols o 

aglomerats es fan servir en la conformació d'alguns 

materials. 

Els abrasius es projecten o rasquen contra la superfície de 

la peça que volem conformar i els diminuts cristalls que 

els formen arranquen partícules del material. 

Hi ha dos classes d'abrasius: els naturals, que es fan servir 

tal com es troben en la naturalesa i els artificials, que 

s'obtenen sintèticament.  

Els abrasius naturals més utilitzats són: el quars, el 

corindó i el diamant. 

Els abrasius artificials utilitzats normalment són el corindó 

artificial, el corindó blanc, el carborundum (carbur de 

silici) i el borazón (CBN, nitrur cúbic de boro). 

Dintre de la tècnica del rectificat, trobem diferents 

màquines que poden fer diferents operacions: 

Rectificadores cilíndriques: Rectificat exterior: les 

rectificadores cilíndriques d'exteriors són màquines 

destinades pel rectificat de superfícies exteriors de 

revolució, cilíndrics o cònics. 

Rectificadores sense centres: La rectificació sense centres 

es realitza utilitzant dues moles, una de tall i l'altre 

d'arrossegament, entre les quals es col·loca la peça 

sostinguda per una regla d'acer situada entre ambdues 

moles. La màquina disposa de sistemes pel diamantat de 

les moles. 
Rectificadores de superfícies planes: Com el seu nom 

indica, són màquines que es fan servir pel rectificat de 

superfícies planes. Existeixen diferents tipus de 

rectificadores que ens permeten rectificar una cara o dos 

simultàniament. 

Rectificadores de doble cara: 

Són màquines de gran potència i elevada producció, 

poden ser d'eix porta-moles vertical o d'eix horitzontal. 

La característica més important d'aquest tipus de 

rectificadores es que rectifiquen les dues cares de la peça 

a la vegada, amb lo que a més d'aconseguir una major 

producció s'aconsegueixen característiques de planitut i 

paral·lelisme més precises. 

Rectificadores fines: Són màquines dissenyades per 

aconseguir toleràncies de planitut i paral·lelisme més 

precises que en les rectificadores que hem vist fins ara. 

Consten de dues moles oposades situades amb el seu eix 

de gir en posició vertical. El sentit de gir de les moles es 

oposat entre elles, la mola superior està dotada d'un 

moviment de pujada i baixada que unit a la possibilitat de 

desplaçament lateral, permet apartar la mola per realitzar 

la càrrega i descàrrega de les peces. 

La mola inferior es fixa, tenint nomes el moviment de gir. 

Com en totes les màquines que fan servir moles com a 

eines de tall, disposen d'un sistema pel diamantat de les 

moles. 

Les peces estan situades en uns allotjaments realitzats en 

els discos-satèl·lits amb el diàmetre exterior dentat, 

ubicats entre les moles, que a més de girar d'acord amb la 

mola inferior, giren sobre si mateixos. 

Esmeriladores: Es tracta d'una màquina amb l'objectiu de 

millorar la precisió en el diàmetre interior de les peces. En 

alguns casos també es fa servir per eliminar rebaves 

produïdes en la mecanització de forats transversals al 



 

 

3 

 

diàmetre esmerilat. 

L'eina utilitzada es coneix amb el nom de pedra 

d'esmerilar, es tracta d'una eina que pot estar formada 

per abrasiu convencional com Corindó o Carburundum o 

altres abrasius més especials com Borazón o Diamant. 

L’alumini pertany al grup dels elements químics metàl·lics 

coneguts com metalls del bloc p, estan situats junt amb 

els metal·loides o semimetalls a la taula periòdica. 

Aquests elements tendeixen a ser tous i presenten punts 

de fusió baixos, propietats que també es poden atribuir a 

l’alumini, donat que forma part d’aquest grup d’elements. 

L’alumini és un material important per a una gran 

quantitat d’indústries, a continuació es presenten alguns 

de molts dels usos que se li dóna: 

- L’alumini metàl·lic és molt útil per l’envasat. S’utilitza 

per fabricar llaunes i paper d’alumini. 

- El bor-hidrur d’alumini s’utilitza al combustible 

d’aviació. 

- El cablejat elèctric, de vegades es fa d’alumini o d’un 

aliatge de coure amb alumini. 

- Molts dels estris domèstics estan fabricats en alumini. 

- El gas hidrogen pot obtenir-se per reacció d’alumini 

amb àcid clorhídric. 

- L’alumini de puresa extra (99,9% s’utilitza en equips 

electrònics i suports digitals de reproducció de música. 

- Gran varietat de peces de cotxe, avió tren vaixell o 

bicicleta estan fabricades en alumini. 

- Hi ha una gran diversitat de monedes fabricades en 

alumini. 

- El borat d’alumini s’utilitza en la fabricació de vidre i 

ceràmica. 

Els aliatges d’alumini es classifiquen segons l’element 

amb el que es mescla, el que es presenta és l’aliatge amb 

coure. Els aliatges amb coure formen part de la sèrie 2 i 

es representen amb 3 nombres més segons els nivells de 

coure i altres aspectes, sèrie 2xxx. En aquest tipus 

d’aliatges tenen una bona relació pes-duresa i mala 

resistència a la corrosió. De vegades han de ser sotmesos 

a tractaments de solubilitat i envelliment per a millorar 

les seves propietats mecàniques, les quals són superiors a 

acers baixos en carboni. En quant a la corrosió, 

generalment aquests aliatges acostumen a ser 

galvanitzats amb alumini d’alta puresa. Aquest aliatge 

normalment s’utilitza en rodes de camió i avió o en les 

suspensions de camions o fuselatges d’avió. 

3. Disseny de la boixa 

La decisió de fer el disseny i fabricació d'aquest element 

del vehicle ha estat motivat per la inquietud i 

descobriment de l'ús de les màquines per 

arranc de viruta simples com són el torn i la fresadora a 

les noves tecnologies, com les fresadores de control 

numèric CNC. Per tal de desenvolupar la peça i així 

obtenir un model real del qual en un principi era un 

plànol. 

Moltes de les decisions del disseny no depenien del 

projectista sinó de l'equip pel qual es treballa i per tant, 

gràcies a les dades que aportaven, la peça s'ha anat 

conformant amb les condicions i premisses que no 

depenien directament de la boixa, però que sí 

que l'afectaven de manera secundària. 

 

En el cas del procés de mecanització mitjançant el torn i 

la fresadora tradicional 

obtindrem geomètricament parlant, una figura basta i 

amb arestes vives a l'interior del forat, ja que les eines de 

tall no han pogut accedir per culpa del difícil accés. 

En zones on l'acabat superficial no és rellevant, 

hem substituït peu un acabat superficial normal, i per 

culpa de la complexitat de la peça les orelles de l'exterior 

afegirem material per assegurar-nos que pugui suportar 

la càrrega de fre màxima, evitant fractures i ruptures. 

En canvi, en el cas del procés de mecanització mitjançant 

la fresadora per control numèric 

obtindrem Geomètricament parlant, una figura sense 

cap aresta viva. Totes les cares tindran un acabat 

superficial desitjat, la facilitat de mecanitzar en maquines 

programables,  

podem dissenyar una boixa que es farà amb el mínim 

material possible per estalviar costos, sense 

comprometre la integritat d'aquesta i així allargar la vida 
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útil del component i evitar possibles ruptures, fractures o 

deformacions que poden esdevenir un cop la peça està 

muntada. 

Avui en dia es important que la industrialització cada dia 

és tingui més en compte el sistema mediambiental, per 

tant aquest projecte considera els criteris ambientals 

durant el disseny i desenvolupament del procés de 

mecanització ja sigui per procés tradicional o en control 

numèric, de manera que tingui un menor impacte 

ambiental.  

Per això, s’ha estudiat punt per punt quin canvi era 

aplicable al producte i s’ha pres 

decisions de quins es podien dur a terme ja sigui 

reemplaçant, eliminant o millorant alguns aspectes. 

 

La boixa (hub, en anglès) és un element que s’utilitza per 

connectar el suport de la roda amb la direcció (mitjançant 

la mangueta, upright en angles). Alhora fa de suport del 

mecanisme de fre. 

La figura consta d'un forat central, pel que passa l'eix de 

la roda, cosa que permetrà el gir d'aquesta i a la zona 

superior s'incorporen dos rodaments que subjecten amb 

la mangueta, cosa que permetrà el 

gir, tant radialment (avanç del vehicle), com 

longitudinalment (canvi de direcció del vehicle). També 

consta del suport del mecanisme de fre (pinça), el qual va 

collat a la boixa mitjançant uns cargols als laterals 

d'aquesta. 

 

En el procés de mecanització tradicional, la informació 

que s’inclou al procés de mecanitzat (taula de càlcul), 

s’extreu del manual Casillas, un manual relacionat amb la 

tècnica industrial, principalment la mecànica, i dintre 

d’aquest es determinant les funcions relatives de la 

utilització de les maquines, com per exemple la velocitat 

de tall. 

 

La tecnologia disponible es mostra les maquines i les 

eines que necessitem per poder realitzar un procés 

tradicional òptim. 

TORN TRADICIONAL PINACHO, MODEL: SP-180 

Maquina convencional  molt senzilla, manual i antiga, 

l’eina de tall va muntada sobre un carro que es desplaça 

sobre unes guies paral·lels a l’eix de gir de la peça que es 

torneja, anomenat eix z, sobre aquest carro n'hi ha un 

altre que es mou segons l'eix X, en direcció radial a la 

peça que es torneja. 

FRESADORA TRADICIONAL FEXAC MODEL UP  

És una màquina eina de potència utilitzada per a donar 

formes complexes 

a peces d’alumini o 

d’acer, poden 

executar una gran 

quantitat  

d’operacions 

complexes, per 

exemple les 

ranures, planejats, 

perforacions. 

Fresa mecànica 

amb capacitat per 

treballar amb el 

capçal de forma 

horitzontal, vertical 

i a 45º. Incorpora un 

plat divisor, per poder realitzar engranatges, sisavats, 

xavetes.  
Els 3 moviments en l’espai (X, Y, Z) els realitza la taula. Té 

la potència suficient per treballar amb alumini i acer. 

Les eines de tall que utilitzarem en l’operació 

corresponent són: 
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T1= REFRENTAR/CILINDRAR DESBAST 

T2= REFRENTAR/CILINDRAR ACABAT 

T3= BROCA DE PUNT 

T4= RANURAT DESBAST/ACABAT 

T5= MANDRINAR DESBAST/ACABAT 

T6= PLANEJAR DESBAST 

T7= PLANEJAR ACABAT   

T8= FRESOLÍ DESBAST 

T9= FRESOLÍ D'ACABAT 

T10= MASCLES PER METRICA 

T11= BROQUES 

 

En el procés de mecanització mitjançant CNC, l’objectiu 

d’una simulació CAM és generar la informació necessària 

per mecanitzar o fabricar una peça mitjançant processos 

de mecanitzat. Els processos de mecanitzat inclouen un 

conjunt de maquines-eines com: freses de 3, 5, o 7 eixos, 

torns, rectificadores, i màquines d’electroerosió.  

Per mecanitzar una peça correctament, haurem de 

seleccionar la maquina en què volem mecanitzar, a 

continuació seleccionarem l’operació en què volem 

realitzar en cada fase, i finalment seleccionarem l’eina 

adequada en cada fase. 

 

Les eines que utilitzarem en el procés de mecanització 

mitjançant CNC, són: 

-EINA CILINDRAT DESBAST 

-EINA CILINDRAT D’ACABAT I MADRINAT  INTERIOR 

DESBAST/ACABAT 

-EINA CILINDRAT D’ACABAT 

-EINA PER ROSCAR 

 

4. Càlculs justificatius 

Un cop la boixa ha estat dissenyada, ja sigui tradicional o 

amb control numèric, s’ha de comprovar que aguantin 

sota les peticions del vehicle i que no es trenqui o es 

deformi massa en cap cas. Dona que l’alumini escollit és 

L6061, s’ha definit aquest material al sofware de 

simulació i s’han definit els esforços així com les 

restriccions. 

Per tal de portar a terme aquest estudi, s’havia d’imaginar 

el cas més desfavorable, és a dir, el cas que suposés un 

esforç més gran per a la peça. Aquesta situació es dona 

quan el vehicle frena a velocitat màxima. L’equip Vilanova 

Formula Team va aportar la informació sobre el moment 

de frenada, calculat en 473 N·m.  

En la boixa tradicional, la deformació màxima en el eix y 

de la peça que pateix desprès d’aplicar les forces i els 

moments esmentat, és de 0,231 mil·límetres, per tant 

podem dir que es tracta d’una deformació mínima que no 

afectarà a les propietats funcionals de la peça. En canvi en 

la boixa CNC, la deformació màxima en el eix y de la peça 

que pateix desprès d’aplicar les forces i els moments 

esmentat, és de 0,0535 mil·límetres, per tant podem dir 

que es tracta d’una deformació mínima que tampoc 

afectarà a les propietats funcionals de la peça.  

 

 Més endavant es van calcular tots els costos relacionats 

amb els dos processos de mecanització de la boixa, i les 

caixes, per tal d’obtenir els costos necessaris per a 

confeccionar els pressupostos que s’exposen mes 

endavant. 

 

5. Plec de condicions 

En aquest apartat es justifiquen els materials, dels dos 

processos de fabricació. 

En el nostre cas, necessitem una peça lleugera però que 

pugui aguantar perfectament l’ús al que està destinada. 

Així doncs, com no serà una peça que hagi d’aguantar 

grans temperatures i volem que sigui relativament 

econòmica, el material escollit és l’Alumini.  

Com s’ha parlat en apartats anteriors, hi ha gran varietat 

d’aliatges d’alumini i escollir el més adequat és difícil. Pel 

cas que ens ocupa s’utilitzarà alumini de la sèrie 2xxx 

(doncs presenta una bona relació duresa-pes), en concret 

el L2630.  

 

A continuació veiem una taula amb algunes de les seves 

propietats:  

 

-INTERVAL DE FUSIÓ: 510ºC A 610ºC  

-DENSITAT A 20ºC: 2,75 KG/    

-COEFICIENT DE DILATACIÓ: 21,5       º     

-CONDUCTIVITAT TÈRMICA: 109 W/M*ºK  

- CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA: 7,5 MW/    

- RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ: 170 N/     

- LÍMIT ELÀSTIC: 100 N/    

- MÒDUL ELÀSTIC: 72500 N/    

-DURESA BRINELL: 75 
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6. Pressupost 

L’últim apartat del projecte fa referència als costos del 

procés de mecanització, fabricació, materials, mà d’obra i 

contractació d’empreses per tal d’establir un cost total de 

cada procés de mecanització. 

Pressupost tradicional 

Primerament es van calcular els costos totals de disseny, 

fabricació d’una peça i el material. 

  Cost (€) 

Disseny inicial 2.000,00 

Procés de mecanitzat 121,65 

Material 28,00 

TOTAL 2.149,65€ 

 

Posteriorment, es va calcular el mateix cost per a quatre 

peces ja que el vehicle incorpora quatre boixes. 

 

  Cost unitari (€) Cost per 4 boixes (€) 

 

Boixa  2.187,00 2.748,00€ 

TOTAL 2.748,00€ 

 

Donat que els costos dels dissenys només s’hauran de 

pagar un vegada, es va fer el càlcul del que costaria tornar 

a fabricar les peces, tenint ja el disseny anteriorment. 

 

 

Pressupost CNC 

Un cop finalitzat el pressupost tradicional, procedim al 

pressupost mitjançant CNC. 

Es calcula els costos totals de disseny, fabricació d’una 

peça i el material. 

  Cost (€) 

Disseny inicial 3.000,00 

Procés de mecanitzat 82,65 

Material 28,00 

TOTAL 3.110,07€ 

 

 

 

 

Posteriorment, es calcula el mateix cost per a quatre 

peces ja que el vehicle incorpora quatre boixes. 

  Cost unitari (€) Cost per 4 boixes (€) 

 

Boixa  3.110,07€ 3.440,28€ 

TOTAL 3.440,28€ 

 

Per tant, s’haurà d’invertit 3.440,28€ en el procés de 

mecanització mitjançant fresadora per control numèric. 

Per últim es mostraran les diferències de costos, entre el 

procés tradicional i el CNC. 

 

Quantitat Cost unitari 

(€) Cost Total (€) 

Boixa tradicional 4 2.187,00 € 2.748,00€ 

Boixa CNC 4 3.110,07 € 3.440,28€ 

DIFERÈNCIA   692,28€ 

 

Es pot observar una gran diferència de preu donat que els 

costos de disseny només s’apliquen una vegada. Per tant, 

un cop realitzat el disseny de la peça, el cost de producció 

d’aquesta disminuirà com més gran sigui el volum de 

producció.  

7. Conclusions 

Un cop acabat el projecte podem extreure’n les següents 

conclusions: 

- Les noves tecnologies faciliten el procés de 

mecanització mitjançant CNC, permet que la 

peça sigui mes lleugera, geometries complexes i 

acabats superficials més òptims. 

- Les dues boixes tindran la capacitat de suportar 

els esforços de frenada que exercirà el vehicle a 

màxima velocitat, doncs com hem vist, les 

deformacions eren mínimes i els esforços que es 

generaven en la peça eren perfetament 

suportables. 

- Segons les necessitats de l’equip del formula, 

podrem controlar els paràmetres de la boixa, per 

tal d’ajustar els costos a les seves necessitats. 

-  Una vegada haguem analitzat i desenvolupat el 

procés de mecanització, ja sigui tradicional o 

mitjançant en control numèric, podem dir que 

ambdues estan optimitzades a la sostenibilitat. 
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8. Agraïments 

Agrair exclusivament al tutor d’aquest projecte Joan 

Josep Aliau i Pons, per aportar coneixement i dedicació a 

cada tutoria.  

Agrair també als integrants de l’equip Vilanova Formula 

Team per l’ajuda i l’aportació de dades necessàries per al 

desenvolupant d’aquest projecte. 


