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1. Glossari 

Formula Student o SAE: Competició universitària de carreres de cotxes monoplaça 

creats integralment per cada escola. 

‘Tilt test’: Prova d’inclinació, necessària per verificar mesures de seguretat com la 

posició del centre de gravetat o el degoteig nul per la base d’un vehicle. 

Disciplines dinàmiques: Part de la competició de fórmula Student que implica la 

utilització del monoplaça.  

Disciplines estàtiques: Part de la competició on es valoren aspectes del 

desenvolupament i presentació del cotxe. 

Força centrípeta (Fc): Forca fictícia que apareix a un cos quan està rotant respecte 

d’un punt, depèn de la massa del cos, la velocitat i del radi de la corba que està realitzant. 

mg: Massa d’un cos per la gravetat terrestre (9,81 N/kg), és també conegut com a pes 

d’un cos. 

G’s: Forma de mesurar acceleracions en funció de la gravetat terrestre, així doncs, per 

exemple 2G són dues vegades la força de la gravetat. És molt útil per tenir una idea de 

la magnitud de les forces que han de suportar tant persones com objectes. 

Circuit hidràulic: Circuit destinat a fer un treball en el qual s’aprofita l’energia que conté 

un fluid quan fa pressió sobre les parets del recipient que el conté. 

Coeficient de seguretat: Relació entre la sol·licitació màxima que un objecte o màquina 

pot aguantar i la sol·licitació que rebrà quan realitzi la tasca que se li ha dissenyat, per 

garantir la seguretat, aquest ha de ser major que 1. 

σ: Tensió mecànica que rep un material, és la força per unitat de superfície que ha 

d’aguantar cada partícula que es trobi en aquell punt. 
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2. Introducció 

2.1 Finalitat 

En aquest treball es dissenyarà un aparell elevador de vehicles monoplaça amb el 

propòsit de ser utilitzat per l’equip de Formula Student de l’ETSEIB. Aquest aparell és 

necessari per passar la prova d’inclinació (en anglès “tilt test”). 

2.2 Objectius 

L’objectiu principal és dissenyar un aparell que sigui el màxim econòmic possible i que 

satisfaci uns paràmetres imposats per les necessitats de l’equip. Es necessitarà aquesta 

plataforma per realitzar una prova anomenada en anglès ‘Tilt test’ (Prova d’inclinació) 

que consisteix en inclinar el vehicle segons el seu eix longitudinal a 45º i després a 60º 

respecte el terra per poder observar si perd algun líquid per la part inferior del xassís o 

si perd l’estabilitat en el cas d’una gran inclinació. Aquesta prova, que forma part d’un 

seguit de requeriments que han de passar tots els equips de la competició, es duu a 

terme amb el pilot a dins del vehicle, i per tant, s’ha de fer amb molta seguretat, ja que 

el cotxe podria arribar a bolcar, fet que faria que el monoplaça no passés la prova. 

Els requeriments que ha de complir la plataforma s’esmenten a continuació: 

-Fàcil de transportar: La massa de la plataforma ha de ser baixa, si fos possible inclús 

perquè una sola persona la pugui moure. S’estudiarà la possibilitat d’incloure-hi rodes 

per facilitar-ne la mobilitat. 

-Mecanisme d’acció manual: La plataforma haurà de fer la seva tasca sense haver-se 

de connectar a la xarxa elèctrica, i per tant, haurà de contenir algun mecanisme que 

adapti la força humana per aixecar el vehicle. 

2.3 Abast del projecte 

El projecte consisteix en proposar dos models de plataformes que utilitzaran dos 

principis d’accionament diferents. El primer model farà servir un circuit hidràulic i el 

segon un sistema d’engranatges. D’entre les dues propostes s’escollirà la que es 
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consideri més viable, tenint en compte els requeriments. Després es procedirà al disseny 

i l’estudi a fons de la opció escollida. També s’entregarà aquesta memòria on s’hi 

expliquen els procediments per crear i desenvolupar el producte i, finalment, es 

defensarà el projecte mitjançant un suport gràfic davant d’un tribunal. 

3. Informació i aspectes tècnics 

A continuació s’expliquen aspectes relacionats amb la competició fórmula Student i, 

posteriorment amb les proves de seguretat que cal realitzar per poder-hi participar. Més 

endavant, es parla dels aspectes teòrics i tècnics de la prova d’inclinació, objecte del 

projecte. 

3.1 La fórmula Student 

Història1 

La fórmula Student, també coneguda com a SAE, és una competició entre universitats 

de tot el món que promou l’excel·lència en enginyeria a través del disseny, construcció 

i utilització de vehicles monoplaça. 

La competició va ser creada per Mark Marshek, professor de la Universitat de Houston, 

l’any 1979. A dia d’avui hi competeixen uns 600 equips d’arreu del món. Els resultats de 

les competicions es recullen i puntuen en un rànking mundial. 

L’any 2010 es va introduir la modalitat amb cotxes elèctrics, que enfoca la visió de la 

competició a la preservació del medi ambient aprofitant que els vehicles elèctrics poden 

tenir actuacions similars als de combustió convencional. 

La competició 

Una competició de fórmula Student conté dos tipus de proves: disciplines dinàmiques i 

disciplines estàtiques. 

                                                
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Fórmula_Student 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fórmula_Student
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Les disciplines estàtiques consisteixen en presentar el cotxe i el seu procés de 

desenvolupament davant uns jutges. Els aspectes que es prenen a compte són: 

-Disseny: Es valoren aspectes tècnics, construcció i atributs clau del cotxe. (150 punts) 

-Cost: Pressupost emprat per la construcció del cotxe. (100 punts) 

-Business plan: Presentació per convèncer un potencial inversor de que l’equip podria 

tenir beneficis. (75 punts) 

Les disciplines dinàmiques proven l’actuació real dels prototipus: 

-Acceleració: Cursa de 75 metres amb una sortida estàtica. (75 punts) 

-Skid pad: Voltes a un circuit en forma de 8 per provar l’acceleració lateral. (75 punts) 

-Autocross: Qualificació per la cursa, la volta més ràpida guanya. (100 punts) 

-Resistència & eficiència: Cursa de 22 km amb canvi de pilot inclòs, l’apartat d’eficiència 

depèn de l’energia gastada en relació al temps total. (325 punts) 

Com podem veure, totes les disciplines sumen un total de 1000 punts, que és el màxim 

que es pot sumar a cada esdeveniment. Els equips sumen el màxim possible de punts 

a cadascun dels esdeveniments al llarg de l’any i aquests computen al rànking mundial, 

Figura 1: Puntuació de les proves. Font: amzracing.ch/en/formula-student 
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on cada prova compta més que les anteriors, forçant així als equips a estar en constant 

progrés per mantenir-se al capdavant.2 

3.2 Proves de seguretat 

Els cotxes que participen a les proves dinàmiques han de complir uns requisits de 

seguretat, en cas de no passar-los es quedarien a la classe 2 o classe 3 on competeixen 

cotxes no acabats i projectes nous. En aquestes classes només s’hi fan les proves 

estàtiques per poder puntuar. 

Les proves de seguretat són 4:3 

 

                                                
2 amzracing.ch/en/formula-student 
3 http://www.upmracing.es/formula-student 

 

Test de frens

•Prova de 
verificació de la 
funcionalitat 
dels frens en 
pista

Test d'inclinació 
'tilt testing'

•Inclinació a 45º 
per comprovar 
que no vessa 
líquid i a 60º per 
veure si el cotxe 
és estable

Test de soroll

•Es comprova si 
el cotxe 
compleix amb 
els nivells de 
soroll màxim 
establerts per la 
fórmula Student

Escrutini 
mecànic

•Revisió per 
assegurar-se 
que el vehicle 
compleix les 
normes 
imposades per 
la fórmula 
Student

http://www.upmracing.es/formula-student
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3.3 El ‘tilt test’ 

És un tipus de prova que han de passar vehicles de categories variades com per 

exemple automòbils, busos, camions o trens. Aquest test serveix per veure on es troba 

el centre de gravetat del vehicle i la seva distribució de pes tant carregat com 

descarregat4.La prova consisteix en simular com afecta a la estabilitat del vehicle la força 

centrípeta a la que es sotmet quan aquest està en una corba en moviment. Aquesta 

prova es duu a terme inclinant el vehicle fins un cert angle que simula les relacions entre 

la força lateral i vertical que fa la gravetat. 

                                                
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Tilt_test_(vehicle_safety_test) 

Figura 2: Vehicle d’operacions passant un test d’inclinació. Font: 
https://www.youtube.com/watch?v=02uD8kakLMc 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tilt_test_(vehicle_safety_test)
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El terme mg·sin(φ) representa la força centrípeta mentre que mg·cos(φ) representa el 

pes al moment de girar. La relació entre aquestes dues forces és l’esforç en G’s que 

patiria el vehicle en aquella situació: 

𝐹𝑐(𝛷)𝑒𝑛 𝐺′𝑠 =
𝑚𝑔 · 𝑠𝑖𝑛 (𝛷)

𝑚𝑔 · 𝑐𝑜𝑠 (𝛷)
= 𝑡𝑎𝑛 (𝛷) 

En una situació real, aquesta força vindria determinada per la velocitat a la que es gira, 

la massa del vehicle i el radi de la corba, per tant, segons el tipus de vehicle, l’angle 

màxim d’inclinació variarà per què la prova s’assimili a la realitat5. 

                                                
5 http://road-transport-technology.org/Proceedings/9%20-
%20ISHVWD/Session%208/Tilt%20Testing%20of%20Two%20Heavy%20Vehicles%20and%20Related%20
Performance%20Issues%20-%20Prem.pdf 

http://www.ternz.co.nz/Publications/Tilt%20Table%20Tests%20-
%20SRT%20Calculator%20Validation.pdf 

Figura 3: Esquema de forces que intervenen en el test d’inclinació. Font: http://www.ternz.co.nz 

http://road-transport-technology.org/Proceedings/9%20-%20ISHVWD/Session%208/Tilt%20Testing%20of%20Two%20Heavy%20Vehicles%20and%20Related%20Performance%20Issues%20-%20Prem.pdf
http://road-transport-technology.org/Proceedings/9%20-%20ISHVWD/Session%208/Tilt%20Testing%20of%20Two%20Heavy%20Vehicles%20and%20Related%20Performance%20Issues%20-%20Prem.pdf
http://road-transport-technology.org/Proceedings/9%20-%20ISHVWD/Session%208/Tilt%20Testing%20of%20Two%20Heavy%20Vehicles%20and%20Related%20Performance%20Issues%20-%20Prem.pdf
http://www.ternz.co.nz/Publications/Tilt%20Table%20Tests%20-%20SRT%20Calculator%20Validation.pdf
http://www.ternz.co.nz/Publications/Tilt%20Table%20Tests%20-%20SRT%20Calculator%20Validation.pdf
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4. Estat de l’art 

Aquest apartat explica quins elements relacionats amb el projecte estan disponibles al 

món, el primer subapartat tracta directament de les plataformes que ja s’utilitzen i de la 

qual se’n vol adaptar el disseny. Els altres dos subapartats contenen informació sobre 

dues tecnologies que es poden adaptar per conformar el sistema d’aixecament de la 

plataforma, de les quals en sortiran 3 possibles solucions. 

4.1 La plataforma del test d’inclinació a l’actualitat 

Avui en dia existeixen models per fer la prova d’inclinació que varien la seva forma 

segons les característiques del vehicle que ha de passar la prova. 

La majoria de sistemes són fixos a terra, i per tant, impossibles de traslladar. El motiu 

de fer-ho així és que per a vehicles pesats (camions o busos) es requereix una 

instal·lació aprofitant al màxim les capacitats de resistència al pes i, per tant és una millor 

solució fixar la plataforma a terra i per sota instal·lar-hi els pistons hidràulics que l’han 

d’aixecar. 

Al món de la fórmula Student les plataformes són mòbils, ja que s’han de desplaçar als 

llocs on es realitzen les proves amb el mínim esforç possible, també poden inclinar-se 

més que les plataformes convencionals i no cal que resisteixin tant de pes. 

Figura 4: Cotxe de fórmula Student inclinat 60º durant el “tilt test”. Font: 
https://www.youtube.com/watch?v=atrAQ5G3rCI 



Disseny d’una plataforma manual per elevar automòbils 

 

12 

 

 

Com es pot veure a la imatge anterior, la plataforma té un disseny particular. Aquest no 

difereix gaire en tots els casos que s’ha estudiat pel que fa a la fórmula Student. Es 

tracta d’una plataforma en forma de “L” apaïsada que s’inclina mitjançant un pistó 

horitzontal que ataca la part inicialment vertical del calaix. El centre de gir és el punt més 

alt de la plataforma en posició d’angle igual a 0º i tot plegat té un suport més gran reforçat 

amb dues barres diagonals que a la imatge estan a la part dreta. Tots els dissenys 

existents són automàtics. 

4.2 El circuït hidràulic 

El circuit hidràulic6 és un conjunt d’elements pels quals circula un fluid (normalment oli) 

que té les següents propietats: és impulsat per una bomba hidràulica que recull el fluid 

d’un dipòsit, hi ha un dispositiu de control que regula el cabal que passa per dins de les 

canonades i acaba en uns elements que transformen aquest cabal en moviment. 

Elements del circuït 

Fluid hidràulic 

Ha de complir una sèrie de restriccions com: 

-Transmetre la pressió. 

-Lubrificar el cilindre. 

                                                
6 https://ca.wikipedia.org/wiki/Circuit_hidr%C3%A0ulic 

Figura 5: Circuit hidràulic. Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Circuit_hidràulic 
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-Dispersar la calor per refrigerar el sistema i que sigui de difícil inflamabilitat. 

-Esmorteïr les vibracions que hi pot haver en qualsevol moviment. 

-Protegir contra la corrosió. 

-Eliminar partícules abrasives. 

Un fluid que compleix bé aquestes característiques és l’oli mineral7, que és un compost 

orgànic de cadenes d’alcans de 15 a 40 carbonis, transparent, amb una densitat de 

800kg/m3. 

Bomba hidràulica 

És l'element principal de tot circuit hidràulic, ja que és el que aporta el cabal suficient 

perquè funcioni. El seu paper és proporcionar pressió o velocitat a un cabal d’entrada 

per tal que pugui assolir una altura o arribar a un punt determinat per tal de desenvolupar 

el treball8. 

Veient l’equació de Bernoulli, s’observa que la velocitat, l’alçada i la pressió d’un fluid es 

poden combinar en una fórmula com a tres termes amb unitats d’energia per unitat de 

massa que representen l’estat energètic d’aquest fluid. Aquests termes sumats donen 

un valor constant. La funció de la bomba és d’augmentar el valor de la constant per tal 

que el fluid guanyi energia. A la següent equació (Bernoulli) g és la gravetat a la terra i 

ρ la densitat del fluid. En un cilindre hidràulic, la velocitat del fluid i l’altura no tenen 

rellevància pel que fa a l’equació de Bernoulli perquè es mantenen constants, així doncs, 

la pressió és l’única variable que canvia quan les manxades proporcionen energia al 

sistema. 

La relació que permet que una bomba “multipliqui” l’esforç realitzat per un èmbol per 

vencer una càrrega major a l’altre èmbol parteix del principi bàsic de Pascal9: 

                                                
7 https://ca.wikipedia.org/wiki/Oli_mineral 
8 https://ca.wikipedia.org/wiki/Bomba_(enginyeria) 
9 https://ca.wikipedia.org/wiki/Premsa_hidràulica 
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El principi de Pascal enuncia que la pressió efectuada sobre un fluid es manifesta amb 

la mateixa intensitat per totes les direccions, per tant, amb una força relativament 

petita, se’n poden aconseguir de més altes a l’altre costat d’un èmbol si aquest té més 

secció. 

Càlcul de la relació de forces 

Quan s’aplica una força F1 sobre l’èmbol de menor àrea A1 es genera una pressió p. 

𝑝 =
𝐹1

𝐴1
 

La pressió es transmet per tot el fluid fins arribar a l’èmbol 2 d’àrea A2, major que A1. Per 

tant, la força resultant és: 

𝐹2 = 𝑝 · 𝐴2 = 𝐹1 ·
𝐴2

𝐴1
 

Per a tota bomba cal saber els seus paràmetres: 

-Pressió màxima suportada. 

-Cabal que entrega en funció de la velocitat a la que actua. 

-Revolucions màximes a les que treballa. 

-Volum intern per volta. 

Les bombes manuals usen l’energia humana per dur a terme la mateixa tasca que les 

automàtiques, a la imatge inferior podem veure’n un exemple. La palanca fa moure el 

Figura 6: El principi de Pascal relaciona les forces efectuades a dos èmbols de diferents 
seccions. Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Premsa_hidràulica 
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pern de doble acció, aquest tapa i destapa simultàniament les vàlvules de retenció 

d’entrada i de sortida que fan moure el fluid cap al pistó (“ariete” a la imatge). Un cop el 

pistó ha assolit la seva posició final s’hi manté fins que no s’obri la vàlvula d’alleujament, 

que fa que el fluid torni al dipòsit a una velocitat controlada. 

Elements de control 

Els elements que  serveixen per controlar el cabal i dirigir-lo pel circuit són les vàlvules, 

n’hi ha de molts tipus, les vàlvules paracaigudes (o d’alleujament) limiten el flux d’oli en 

sentit invers a l’ompliment del cilindre, són un element importantíssim de seguretat, ja 

que si es trenca algun tub eviten que el cilindre es tanqui de cop i es pugui lesionar algun 

operari sota la plataforma o el pilot del cotxe així com també evitaria que es pugues 

trencar alguna peça pel cop. 

Elements de maniobra 

En els circuits hidràulics tenim principalment dos tipus de mecanismes: 

-Motors hidràulics: Transformen l’energia del circuit en moviment circular. 

Figura 7: Circuit hidràulic accionat per una bomba manual. Font: http://www.ashm.mx/blog/bombas-
hidraulicas-manuales/ 



Disseny d’una plataforma manual per elevar automòbils 

 

16 

 

 

-Cilindres hidràulics: Transformen l’energia del circuit en moviment rectilini. Seria 

l’element necessari per al circuit que es necessita en aquest projecte. Se’n troben de 

diversos tipus, com els de simple efecte o de doble efecte. 

El funcionament d’un cilindre hidràulic de simple efecte és el següent: 

Per un dels extrems s’hi injecta el fluid, la pressió que exerceix aquest sobre l’èmbol fa 

que es desplaci i per tant, s’elonga la tija (“vástago”). El moviment de retrocés s’efectua 

quan s’obre la vàlvula d’alleujament, gràcies a la gravetat o a una molla instal·lada a la 

tija, el fluid retorna al dipòsit pel mateix conducte per on ha entrat anteriorment al cilindre. 

La força que és capaç de fer un cilindre es calcula amb la següent fórmula: 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝜋 ∗
𝐷2

4
 

F = força del cilindre en N. 

P = pressió de l’oli en MPa. 

D = diàmetre de l’èmbol en mm (“de” al gràfic superior). 

Dipòsit 

Part molt important del circuit, ja que no tan sols conté el fluid, si no que a més serveix 

per a la seva adequació, eliminació d'aire, escumes, refrigeració, i d'altres. Al tub 

d'aspiració de la bomba acostuma a haver-hi un filtre per l'eliminació de les partícules 

produïdes pel desgast. 

Figura 8: Representació esquemàtica d’un cilindre hidràulic. 
Font: www.ingemecanica.com 
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4.3 Sistemes d’engranatges 

Un engranatge és un mecanisme que s’utilitza per transmetre potència mecànica d’un 

component a un altre, el gran s’anomena corona mentre que el petit es diu pinyó. Els 

engranatges transmeten la potència mitjançant el moviment circular.10 Una de les 

aplicacions més importants és la transmissió d’energia d’un eix de rotació, que conté 

una font d’energia ja sigui un motor o la força humana, a un altre que no sigui coaxial 

amb el primer. 

El tipus d’engranatge més comú és l’engranatge de dents rectes, heus aquí les 

característiques per calcular com han de ser els engranatges: 

Z: nombre de dents totals a una circumferència. 

d: diàmetre de la circumferència. 

p: pas, la distància entre 2 dents consecutius. 

m: mòdul, relació entre el diàmetre i el nombre de dents, s’expressa en mm. Per a que 

dos engranatges puguin engranar han de tenir el mateix mòdul. 

𝑚 =
𝑑

𝑍
=

𝑝

𝜋
 

                                                
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje 

Figura 9: Engranatge de dents rectes. Font: 
http://engranatgesedc.blogspot.com/ 
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Relació de transmissió (Rt): És la relació de la velocitat a la que gira la roda 

conduïda respecte la conductora. La relació de transmissió recomanada depèn de la 

velocitat de gir dels engranatges, tant si és per reducció o multiplicació de velocitat: 

 

Mecanisme reductor de velocitat 

L’aplicació dels engranatges en aquest projecte rep el nom de mecanisme reductor de 

velocitat. Aquest mecanisme transmet l’alta velocitat de revolució d’un motor a menor 

velocitat per al mecanisme receptor, amb això s’aconsegueix que el parell que realitza 

el motor (que sol ser baix) es vegi augmentat pràcticament amb la mateixa relació amb 

que s’ha reduït la velocitat. El rendiment d’aquest mecanisme és del 97% al 98%, per 

tant, gairebé tota la potència entrant és aprofitada. 

Les caixes reductores solen portar les següents característiques: 

Potència d’entrada i sortida [kW]. 

Velocitat d’entrada i sortida [RPM]. 

Relació de transmissió. 

Figura 10: Mecanisme reductor de velocitat. Font: 
http://dadelionworld.blogspot.com/ 
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Factor de seguretat o de servei. 

Parell transmès (Mn1-eix ràpid) (Mn2-eix lent). 

5. Selecció del mecanisme d’accionament de la 

plataforma 

En aquest apartat es procedirà a valorar tres possibilitats derivades dels dos principis 

que s’han presentat abans per aixecar el conjunt plataforma – cotxe. La forma de la 

plataforma serà una adaptació a la solució escollida de les ja existents en el món de la 

fórmula Student. Les categories que es valoraran per tal de poder escollir la millor 

solució seran: 

-Viabilitat econòmica i de construcció. 

-Ergonomia. 

-Facilitat de manteniment. 

-Seguretat per a l’usuari. 

-Sostenibilitat. 

En cadascuna d’aquestes categories se li donarà 1 punt al pitjor disseny, 2 punts al del 

mig i 3 punts al millor, un cop valorat, es procedirà a dissenyar l’opció amb més punts. 
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5.1 Disseny 1: Circuït hidràulic 

L’opció del circuït hidràulic consta d’un sistema (dipòsit – palanca d’accionament – 

vàlvula paracaigudes) inserits a la zona de la base de la plataforma, muntats sobre una 

estructura de tubs que li donarà solidesa al conjunt, del dipòsit sortirà un cilindre que 

aguantarà la part mòbil de la plataforma per l’angle del calaix on anirà el vehicle. 

Viabilitat econòmica i de construcció: El conjunt consta de vàries parts, a continuació 

hi ha un detall dels preus orientatius de cadascuna. Tots els preus s’han consultat a un 

prospecte de tarifes proporcionat per l’empresa Cicrosa11 que es dedica íntegrament a 

vendre cilindres hidràulics així com les demés parts del circuit (dipòsit, vàlvula de 

seguretat, oli). Els elements mostrats a la taula anterior no tenen per què coincidir amb 

els que se seleccionaran posteriorment per al projecte, ja que cal fer un dimensionament 

abans, per tant, el preu només és orientatiu. 

Nom peça Referència Preu 

Cilindre 630/7 103,42 € 

Bomba  P16DE o P20DE 240,00 € 

Vàlvula V0600/1F 7,43 € 

TOTAL 
 

350,85 € 

 

Ergonomia: L’operari de la plataforma ha de moure la palanca d’accionament endavant 

i endarrere, la força màxima estipulada per a una persona és d’uns 20 kg, per tant el 

                                                
11 http://www.cicrosa.com/ 

Figura 11: Esquema de la plataforma amb el cilindre hidràulic i el dipòsit 
instal·lats. Font: elaboració pròpia. 
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pistó seleccionat combinarà aquesta força màxima amb un nombre de carreres que no 

comportin fatiga. 

Facilitat de manteniment: L’oli mineral té les propietats de mantenir l’interior del circuit 

net de qualsevol espira metàl·lica que es pugui despendre, aquest oli s’ha de canviar 

periòdicament i revisar el desgast dels tubs del sistema i del cilindre. 

Seguretat per l’usuari: La vàlvula d’alleujament és un dispositiu reductor de cabal, que 

en cas que alguna part del circuit perdi pressió, evitaria que la plataforma caigui en picat. 

L’usuari en tot cas estaria col·locat al darrera del sistema de barres fixes, lluny de la 

plataforma. L’empresa CICROSA certifica que els seus productes tenen un coeficient de 

seguretat (explicat al glossari) sempre i quant el seu dimensionament hagi estat 

correcte. 

Sostenibilitat: El mecanisme d’elevació de la plataforma no consumeix electricitat de la 

xarxa i tampoc produeix cap emissió de cap compost nociu en condicions normals. 

En cas de trencament d’algun component del circuit es podria generar una fuita d’oli 

mineral, la vàlvula de seguretat minimitzaria el vessament d’aquest oli que no causaria 

cap problema al medi ambient si es neteja la zona on s’ha escampat. 

5.2 Disseny 2: Reductor de velocitat 

Aquest disseny constarà d’un mecanisme de reducció de velocitat, la força humana s’ha 

determinat de com a màxim 200N. El mànec del reductor mesurarà 10 cm. Per l’altra 

banda, el conjunt vehicle – pilot pesa uns 3500 N i el pes se separa uns 80 cm de l’eix 

de rotació. Així doncs, la relació de transmissió (Rt) entre l’esforç humà i la càrrega a 

suportar és: 

𝑅𝑡 =
𝑀𝑚à𝑥

𝑀ℎ𝑢𝑚à
=

3500 𝑁 · 0,8 𝑚

200 𝑁 · 0,1 𝑚
= 140 
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El model12 és un reductor de dents rectes, el moment màxim que pot produir és de 

15.917 Nm, i la relació de transmissió pot fluctuar entre 2 i 152. 

En el cas que es necessiti aixecar la plataforma pel punt més allunyat de l’eix de rotació, 

com és l’opció 3, la massa màxima que haurà d’aixecar el mecanisme serà: 

𝑀 = 350 𝑘𝑔 ·
0,8 𝑚

1,6 𝑚
= 175 𝑘𝑔 

Viabilitat econòmica i de construcció: El reductor de velocitat té un preu de 65,97€. 

S’hauria de mecanitzar un eix a part que adapti la forma de la sortida del reductor a la 

forma de les barres de la plataforma. Aquesta mecanització es fa amb una fresadora 

automàtica i aporta un cost addicional a aquesta alternativa. 

Ergonomia: El mecanisme reductor compta amb una petita roda per accionar-lo, fet que 

podria resultar incòmode per a l’usuari. 

                                                
12 http://www.directindustry.es/prod/rotork-plc/product-31135-1867510.html 

Figura 12: Mecanisme reductor de velocitat de dents 
rectes. Font: www.directindurtry.es 
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Facilitat de manteniment: El manteniment d’aquest aparell no és gens costós, 

l’empresa rotork13 garanteix que té una durabilitat de per vida. 

Seguretat per l’usuari: Aquest aparell no disposa de cap mesura de seguretat en cas 

que falli l’engranatge o qualsevol altra peça. S’hauria d’incorporar a part algun element 

com unes barres verticals que aguantessin l’estructura en cas de fallida. 

Sostenibilitat: Al tractar-se d’un mecanisme totalment manual no comporta cap impacte 

mediambiental a part del procés de construcció del mateix. 

5.3 Disseny 3: Cabestrant 

El tercer model14 és un cabestrant, que consta d’un cable metàl·lic enrotllat a la corona 

mentre que hi ha un mànec al pinyó. Aquest cabestrant proveït per internet per l’empresa 

manoamano.es pot aixecar 1100 kg  utilitzant la força de l’usuari. 

Per tal de poder utilitzar aquest sistema, caldria fer una modificació a la plataforma, ja 

que s’hauria d’aixecar el vehicle tibant des d’amunt. Aquesta modificació consistiria en 

una barra vertical i una politja que aixequen el cable a la part superior del conjunt i des 

d’allà s’estiraria la plataforma. 

                                                
13 http://www.rotork.com/en/product/index/hosmprhandoperatedspur 
14 https://www.manomano.es/cabrestantes/cabrestante-de-mano-1100kg-10m-2-vias-2-velocidades-la-
traduccion-de-apalancamiento-41-81-2514942?model_id=2514942 

Figura 13: Cabestrant. Font: www.manomano.es 
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Viabilitat econòmica i de construcció: El preu del cabestrant + politja és de 81€. 

S’hauria de mecanitzar un suport per  elevar el cable que comportaria un cost addicional. 

Ergonomia: El cabestrant, té un mànec que rota respecte del pinyó, i per tant el 

moviment que hauria de fer l’usuari seria rotacional. 

Facilitat de manteniment: En aquest cas és important verificar periòdicament l’estat 

del cable i de l’estructura, ja que són les parts que suportarien més pes i qualsevol 

desgast podria ser crític. 

Seguretat per l’usuari: Aquest dispositiu no conté cap element de seguretat, s’hauria 

d’incorporar a part algun sistema que bloquegés la possible caiguda de la plataforma, 

com per exemple barres verticals que fessin la funció de suports, com en l’opció 2. 

Sostenibilitat Al tractar-se d’un sistema manual tampoc comportaria cap impacte per al 

medi ambient a part del procés de fabricació de la peça. 

5.4 Elecció del disseny 

A continuació s’incorpora una taula amb la valoració de cada categoria i de cada disseny 

amb el resultat total de cada model: 

 

Viabilitat 
econòmica i de 

construcció Ergonomia 
Facilitat de 

manteniment 

Seguretat 
per a 

l’usuari Sostenibilitat TOTAL 

Circuit hidràulic 2 3 3 3 1 12 

Reductor 1 1 2 1 3 8 

Cabestrant 3 2 1 2 2 10 

 

Com es pot observar, la opció del cilindre guanya en 3 de les 5 categories i només és la 

pitjor en una, la de sostenibilitat. En aquesta categoria la diferència entre els tres models 

és molt petita, ja que tots tenen un consum d’energia elèctrica nul, i l’única diferència és 

un possible vessament d’oli que, en cas que es dugui a terme un bon manteniment, no 

es produirà. 
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6. Especificacions i dades del cotxe.  

A continuació es presenten les dades que es tindran en compte a l’hora de dissenyar la 

plataforma elevadora, en particular corresponen amb el cotxe de carreres de l’ETSEIB 

Motorsport i han estat proporcionades directament per un membre de l’equip, de totes 

formes podrien ser útils per a qualsevol monoplaça de la categoria ja que tots tenen 

unes característiques similars. Al llarg de l’estudi es prendrà com a massa total la suma 

de les masses del vehicle i del pilot, ja que la prova es realitza amb aquest a dins del 

cotxe. 

7. Procés de disseny 

A partir d’aquest apartat es dissenyarà i dimensionarà la plataforma sencera aplicant el 

model d’accionament escollit a l’apartat 5. 

7.1 Elecció del material 

L’estructura de la plataforma estarà formada per unes barres que han de tenir les 

següents propietats: 

-Alt límit elàstic: Així es podrà minimitzar la massa de material a utilitzar, d’aquesta 

forma es redueixen tant el pes total de l’estructura com el seu preu. A més, caldrà que 

el material sigui dúctil, ja que aquests ofereixen més seguretat per a la construcció al 

no trencar-se de cop i volta com ho farien els fràgils. 

-Alt mòdul d’elasticitat o de Young: La deformació del conjunt ha de ser baixa per la 

força que s’aplicarà, ja que es requereix que la inclinació arribi als 60º a més que una 

baixa deformació dona sensació de seguretat. 

-Material econòmic i accessible: El preu del material ha de ser baix, ja que el 
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pressupost és limitat. 

-Durabilitat: És possible que la plataforma es faci servir a l’exterior, per tant, el 

material ha de ser resistent a les situacions meteorològiques (humitat, variació de 

temperatures...). 

El programa de selecció de materials Ces Edupack va ser desenvolupat pel professor 

Mike Ashby de la universitat de Cambridge (Regne Unit), aquest et permet crear uns 

diagrames anomenats d’Ashby, que permeten comparar visualment totes les propietats 

de materials que es necessitin. Això permet una selecció més fàcil i acurada dels 

materials que es volen utilitzar en qualsevol projecte d’enginyeria. 

Mitjançant el programa, s’ha realitzat una gràfica que representa el límit elàstic dels 

materials respecte la seva densitat, s’han filtrat tots els materials per tal que només s’hi 

vegin els que compleixen millor aquesta condició: 

 

Figura 14: Diagrama d’Ashby. Font: Elaboració pròpia 
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Posteriorment, dels materials que millor compleixen aquestes característiques se’n fa 

un estudi més a fons a partir de les altres propietats que seran útils per al projecte15: 

 
ρ 

[kg/m^3] 
σe 

[Mpa] 
E 

[Gpa] 
[€/kg] Propietats 

químiques 
Dúctil/Fràgil 

Aleacions de titani 4507 700 107 30 Oxidable Dúctil 

Aleacions d’alumini 2700 210 70 17 Oxidable/corrosible Dúctil 

Acer inoxidable 7850 400 210 10 Inoxidable Dúctil 

Carbur de silici 3210 4600 410 40 Oxidable/corrosible Fràgil 

Aleacions de 
magnesi 

1700 290 45 20 Oxidable/Inflamable Dúctil 

Polímer PMMA 1180 80 3 8 Corrosible Fràgil 

 

Mirant aquesta taula ja es pot fer la selecció de materials que no són aptes per ser 

utilitzats: El carbur de silici i el titani no són candidats degut al seu alt preu, el metacrilat 

(PMMA) tampoc degut al seu baix límit elàstic i mòdul de Young, a més de que és un 

material fràgil i per tant no és tant segur com un material dúctil per a la construcció. Entre 

els tres metalls que queden, el més econòmic i que alhora presenta una combinació de 

propietats mecàniques millors és l’acer inoxidable. Encara que la seva densitat sigui la 

més elevada, és el material que ofereix les millors possibilitats en la construcció. Per a 

la seva obtenció hi ha un ventall d’opcions molt ampli al mercat pel que fa a les seccions 

de les barres. Així doncs, la plataforma es construirà a base d’acer inoxidable. 

Seguint l’elecció del paràgraf anterior, s’ha escollit el proveïdor Grupo Schröder16 que 

és una empresa radicada a Parets del Vallès que proveeix un producte idoni per a la 

construcció anomenat “Mecatubo”. Aquest producte és un acer inoxidable S355 amb 

una part de carboni difús que venen en forma de barres a mida (a l’apartat d’annexos 

s’hi pot trobar una còpia del catàleg amb totes les mides dels perfils i les característiques 

del material). 

                                                
15https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Constantes_el%C3%A1stopl%C3%A1sticas_de_diferentes_materia
les 
16 http://www.schroder-int.com/schroder/ 



Disseny d’una plataforma manual per elevar automòbils 

 

28 

 

 

7.2 Anàlisi i disseny de l’estructura de barres 

En paral·lel a aquesta memòria, s’ha creat un full de càlcul (veure Annex 3) que, a partir 

de les mesures escollides per a la geometria de la plataforma i de les característiques 

del vehicle, mostra les forces que rep cadascun dels punts clau de la mateixa. Les barres 

es dimensionaran a partir dels esforços que mostri dita taula. L’esquema principal de la 

plataforma és el que ja s’ha comentat prèviament a l’apartat 4.1, l’estructura consta de 

barres que estan sol·licitades unes a esforços normals i d’altres a moments flectors. 
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Base de la plataforma 

Les mesures seleccionades per a la base de la plataforma (la part que no és mòbil) són 

les que es poden veure en el següent plànol (mesures en mm): 

La base consta d’un quadrilàter horitzontal i un de vertical principalment, aquests 

quadrilàters estan reforçats amb barres diagonals, entre les barres diagonals hi ha el 

suport del cilindre hidràulic, situat a 315 mm de terra també reforçat, ja que és la part de 

la plataforma que rep més esforços. Per una millor comprensió de la forma es presenta 

una vista isomètrica de la base. 

Plànols de la base de la plataforma. Font: Elaboració pròpia 
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Vista 3D de la base. Font: Elaboració pròpia 
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Calaix de la plataforma 

Pel que fa a les mesures del calaix (la part mòbil) es presenta el següent plànol (en mm): 

 

 

Plànols del calaix de la plataforma. Font: Elaboració pròpia 
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El calaix encaixa dintre de la base totalment, té 4 platines que l’enganxen a la mateixa i 

una que rebrà l’acció del cilindre situada al centre i 265 mm més avall. A la part més 

allargada, sobre les barres auxiliars, s’inclouran unes planxes metàl·liques per què el 

monoplaça tingui més estabilitat quan hagi d’estacionar-s’hi. A continuació es mostra 

una vista isomètrica del calaix: 

Les mesures s’han seleccionat simulant l’aixecament del vehicle per tal que el cilindre 

no hagi de fer més força de la màxima possible pròpia i que la carrera del mateix sigui 

suficient per arribar a portar la plataforma a 60º. Cal remarcar que la selecció del cilindre 

i de les mesures es fan en paral·lel, ja que unes mesures diferents a les representades 

al plànol podrien ser bones per un altre cilindre del catàleg consultat. Així doncs, el criteri 

que s´ha aplicat per determinar el conjunt cilindre – plataforma és que el preu del cilindre 

sigui raonable, és a dir, que aquest treballi a prop del màxim de les seves capacitats que 

indica el fabricant (treballant dins les seves especificacions). Un altre criteri és el nombre 

de manxades que haurà de fer l’usuari i la força d’aquestes que es veurà a l’apartat 

següent de selecció del sistema hidràulic. 

Figura 15: Vista 3D del calaix de la plataforma. Font: Elaboració pròpia 
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Anàlisi de sol·licitacions de la estructura 

Les dues parts de la plataforma s’han sotmès a una anàlisi mitjançant el software de 

simulació numèrica del programa SolidWorks. En aquesta anàlisi s’hi introdueixen els 

graus de llibertat bloquejats del sòlid, les forces a les que està sotmès i el material amb 

totes les seves propietats. El programa calcula mitjançant el mètode d’elements finits la 

tensió a cada punt, la deformació de la estructura i el coeficient de seguretat de la 

mateixa. El programa, però, té una limitació degut a la qual no es permet simular sòlids 

acoblats així que es procedirà a analitzar-los per separat tot respectant les forces i altres 

sol·licitacions que actuen entre ells. 

Per a totes les simulacions el material és el proveït per CICROSA.SA, present a l’annex 

1. S’han afegit les seves propietats al Software tal com es pot veure a continuació. 

ACER CICROSA VALOR UNITATS 

MÒDUL ELÀSTIC 190000 N/mm^2 

COEFICIENT DE POISSON 0.28 - 

DENSITAT 7770 kg/m^3 

LÍMIT ELÀSTIC 400 N/mm^2 

 

Per començar, es simula la base. El moment més crític per a la base es dona quan la 

plataforma està inclinada a 60º, ja que el cilindre està fent la seva força màxima. Per 

Figura 16: Bloqueig de la part que toca a terra de la plataforma. Font: Elaboració 
pròpia. 
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procedir a analitzar aquesta situació es bloqueja la mobilitat de la part de la base que 

toca a terra. 

Com a sol·licitacions s’afegeixen forces sobre tots els reblons, tant els que toquen el 

cilindre com els que aguanten el calaix. Els valors de les forces s’han extret de l’excel 

de càlcul adjunt a l’annex 3. La força sobre la platina del pistó és de 20.000 N en direcció 

oposada a la resta de la plataforma, mentre que la seva reacció es reparteix entre les 4 

platines, que per tant reben entre totes 20.000 N en direcció a la plataforma. 

Quan el programa realitza el càlcul, genera un gràfic dels dels paràmetres desitjats 

(tensió, deformació...) i a més, deforma la figura tal i com ho faria en la realitat però 

aplicant-hi una escala per tal que fins i tot les petites deformacions es puguin apreciar. 

Els dibuixos que es veuran no estan tan deformats com semblaria a primera vista. 

El resultat de la simulació per a la base és el següent (escala de deformació 278,37): 

-Tensió màxima de Von Mises: 178,3 MPa 

-Desplaçament màxim: 1,45 mm 

Figura 17: Forces sobre la base de la plataforma (les 2 fletxes centrals sumen 20.000 N i les altres 8 
també sumen 20.000 N entre totes elles). Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 19: Detall d’on es troba la tensió màxima de 178,3 MPa (punt crític). Font: Elaboració 
pròpia 

Figura 18: Gràfica de la tensió de Von Mises. Font: Elaboració pròpia 
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La simulació revela uns resultats satisfactoris pel que fa a tensió màxima i deformació 

màxima, ja que són considerablement menors que els límits possibles del material. El 

punt més desplaçat respecte de la seva posició original és la platina del pistó, aquesta 

deformació es controla mitjançant les dues barres diagonals que eviten que aquest valor 

sigui més elevat. 

A continuació, es procedeix a simular la part del calaix. La situació crítica del calaix es 

produeix quan la plataforma està a 0º, ja que les forces en aquesta configuració estan 

més allunyades del punt de gir desenvolupant un moment de forces més elevat sobre 

les barres. 

Per aquest cas, les fixacions sobre el calaix són les platines que el connecten a la base 

i les que el connecten al cilindre. Es poden considerar fixacions ja que a l’anàlisi de la 

base el seu desplaçament era negligible. 

 

  

 

Figura 20: Gràfica del desplaçament a cada punt de la plataforma respecte la seva posició 
original. Font: Elaboració pròpia. 
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En el cas on l’angle de la plataforma és de 0º, les forces (3500 N el vehicle) sobre la 

mateixa queden com a la figura següent. Cal esmentar que també es considera el pes 

propi (1000 N) per aquest cas. 

Figura 21: Fixacions del calaix de la plataforma. Font: Elaboració pròpia 

Figura 22: Esquema de la força del monoplaça sobre el calaix. Font: Elaboració pròpia. 
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El resultat de la simulació per al calaix és el següent (escala de deformació 5,53): 

-Tensió màxima de Von Mises: 339,0 MPa 

-Desplaçament màxim: 72,03 mm 

 

Figura 23: Esquema de la tensió al llarg del calaix de la plataforma. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 24: Detall del punt amb la tensió màxima (part inferior del calaix). Font: Elaboració pròpia. 
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A partir d’aquesta anàlisi, es pot concloure que la estructura està capacitada per 

aguantar la sol·licitació que se li demana, el factor de seguretat seria de: 

𝛾𝑠 =
𝜎𝐿𝐸

𝜎𝑀à𝑥
=

400 𝑀𝑃𝑎

339 𝑀𝑃𝑎
= 1,18 

Tal i com es pot observar a la figura 24, el punt més crític de tota l’estructura és la part 

inferior central del calaix en el moment d’iniciar l’aixecament, per tant, si en el futur 

s’hagués de reforçar el conjunt, hauria de fer-se en aquella zona. El desplaçament 

mencionat de 72 mm a la punta del calaix no afectaria a la realització del test, ja que 

quan l’angle d’inclinació augmenti, es reduirà aquesta deformació fins a fer-se negligible. 

La massa total de la plataforma (base + calaix) és de 114 kg + 104 kg respectivament, 

és a dir: 218 kg. Aquesta massa minimitzada fa que sigui fàcil de transportar i, com 

veurem posteriorment, abarateix molt el cost dels materials. 

Figura 25: Desplaçament del calaix. Es pot veure clarament que els punts més allunyats de l’eix 
estan més desplaçats (fins a 7 cm). Font: Elaboració pròpia. 
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7.3 Anàlisi i elecció del sistema hidràulic d’accionament 

Característiques principals 

Al mateix full d’excel emprat per la part estructural, s’ha creat una pestanya que calcula 

les característiques que ha de tenir el cilindre. A partir d’aquest full i dels models que hi 

ha al catàleg de l’empresa CICROSA.SA presents als annexos, s’ha procedit a escollir-

ne el més adequat. La carrera del cilindre ha de ser igual a la distància entre platines 

quan la plataforma està inclinada a 60º, la longitud inicial ha de ser igual a la distància 

entre platines quan l’angle és de 0º i la força màxima assolible pel cilindre ha de ser 

major a la que ha de fer durant la prova. A continuació es mostren les següents dades 

per als 3 valors de l’angle d’inclinació principals al “tilt test” corresponents a la plataforma 

dissenyada a l’apartat 7.2: 

ANGLE [º] 
L CILINDRE 

[mm] 
F CILINDRE 

[N] 

0 430 11218 

45 665 17442 

60 728 19150 

   

Als annexos s´hi pot trobar el catàleg amb tots els tipus de cilindres que ofereix el 

proveïdor, el que compleix tots els requisits i resulta més econòmic és el que té la 

referència 635/3, a continuació es mostren les seves característiques: 

Figura 26: Propietats del cilindre 635/3, el seleccionat per al projecte. Font: CICROSA SA 
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Els cilindres hidràulics estan dissenyats per treballar a una pressió de 200 bar, que és 

quan fan la màxima força de tracció per a la qual estan dissenyats. La força que pot 

assolir aquest cilindre és de: 

𝐹 = 20𝑀𝑃𝑎 ·
𝜋 · 352

4
= 19250 𝑁 

Per tant compleix les especificacions que se li demanen, tant de carrera com de força. 

Aspectes d’ús i ergonomia 

En aquest apartat es veurà quines són les característiques del cilindre pel que fa a 

l’aspecte d’utilització de cara a l’usuari, els aspectes avaluats seran el nombre i la 

força de les manxades que s’ha de fer. 

El nombre de manxades depèn exclusivament del cabal que proporciona la bomba i 

del volum de fluid que hi cap a dintre del cilindre. La bomba del catàleg proporciona un 

cabal de 15 cm3, és a dir 0,015 L mentre que el volum intern del cilindre és de 0,48 L, 

per tant, l’usuari farà: 

𝑁𝑚𝑎𝑛𝑥𝑎𝑑𝑒𝑠 =
𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒

𝐶𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
=

0,48 𝐿

0,015 𝐿
= 32 

Totes les manxades no es faran amb la mateixa força, ja que cada cop que vagi 

inclinant-se la plataforma, el cilindre resistirà més pes i, per tant, la força de les 

manxades serà progressiva. Aquesta força depèn de la pressió interna del fluid en el 

cilindre i de les característiques de la bomba com el diàmetre del seu èmbol i la 

llargada del braç d’accionament manual. 
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La primera manxada requereix 97 N de força (9,88 kg), mentre que l’última es farà 

amb 165 N (16,8 kg). D’aquesta forma l’usuari no ha de fer mai més de 25 kg de força, 

que és el màxim que un treballador hauria de fer amb les mans per evitar lesions o 

fatiga17. 

A continuació, es presenta un retall del full de càlcul utilitzat per dimensionar el cilindre 

hidràulic, les caselles que no estan ressaltades en verd són les dades del cilindre 

seleccionat extretes directament del catàleg, les caselles verdes són càlculs d’interès 

realitzats a partir d’aquestes dades com per exemple la força que ha de fer l’operari, el 

nombre de passades o la pressió interna al cilindre. 

                                                
17 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/cargas.pdf 
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Figura 27: Relació entre el nombre de manxades i la força a efectuar. Font: Elaboració 
pròpia 
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7.4 Elements addicionals 

Per a aconseguir el funcionament òptim de la plataforma, s’hi ha d’afegir 4 elements 

addicionals. 

Roderes pel vehicle 

Al calaix s’hi ha d’instal·lar 2 planxes d’acer per tal que les rodes del vehicle tinguin un 

recolzament estable i no caigui. Aquestes planxes han de fer 3,96 metres de llargada 

per 0,4 metres d’ample i s’han de soldar a les barres longitudinals del calaix. 

Rampa d’accés  

Per tal que el vehicle pugui salvar de forma suau el desnivell entre el terra i la plataforma 

de 50 mm cal un pla inclinat (qualsevol planxa que es posi en el moment de pujar i baixar 

el cotxe i es tregui durant la prova). 

Figura 28: Planxes instal·lades a la plataforma que fan la funció de 
roderes. Font: Elaboració pròpia 
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Barra de seguretat 

Durant la inspecció del cotxe un cop ja ha estat elevat, cal situar una barra de seguretat 

(similar a la que s’utilitza per aguantar el capó d’un cotxe) entre la part més elevada de 

la plataforma i el terra, per tal que en cas de fallada de qualsevol component, eviti la 

caiguda immediata del calaix i els operaris tinguin temps a sortir de sota en cas 

d’accident. 

Inclinòmetre 

Cal incorporar un sistema per visualitzar quin angle d’inclinació du la plataforma en cada 

moment. Aquest dispositiu consta d’un transportador d’angles fix al calaix de la 

plataforma i d’un indicador fix a la base, d’aquesta forma, es podrà controlar de forma 

fàcil i precisa. 

8. Pressupost 

Un dels objectius del projecte és que el cost de fabricació de la plataforma sigui menor 

al que suposaria haver de comprar una plataforma a l’exterior per tal de reduir les 

despeses de l’equip de la fórmula Student de l’escola. Els diferents factors que 

comporten el disseny i fabricació d’un prototip de la plataforma serien els següents: 

Figura 29: Barra de seguretat. Font: youtube.com 
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-Cost dels materials 

     -Estructura d’acer 

     -Circuït hidràulic 

-Cost de construcció 

-Honoraris de l’enginyer a càrrec del projecte 

-Costos imprevistos 

Així doncs, als subapartats a continuació s’hi veurà una anàlisi de cadascuna de les 

parts: 

8.1 Cost dels materials 

Estructura d’acer 

Prèviament, s’ha contactat per telèfon amb l’empresa proveïdora d’acer per demanar les 

característiques del mateix i també el preu dels productes. Aquesta informa que el preu 

de les barres és de 5,78 €/m. L’estructura està formada per barres del tipus “mecatubo” 

de forma rectangular i 50x30x3,2 mm (les primeres de la categoria rectangular del 

catàleg de l’annex), la longitud total que conté la plataforma és de 59,51 metres de tub. 

Així doncs, el preu total de les barres és de 343,97 €. 

Les platines i els passadors també s’han de comprar a part ja que han de ser un producte 

amb unes característiques diferents als tubs (els tubs són buits mentre que les platines 

han de ser massisses). En total hi ha 16 platines de diferents mides que s’organitzen de 

la següent manera: 

3000 mm2 x 20 mm → 8 platines 

4320mm2 x 29,6 mm → 4 platines 

2677 mm2 x 20 mm → 2 platines 

2078 mm2 x 30 mm → 2 platines 
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Les platines s’haurien de treure de dues plaques diferents de gruixos de 20 i 30 mm, per 

a les seccions desitjades l’empresa proveïdora les proporciona per 12€ i 16€ 

respectivament. 
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COMPONENT PREU/UNITAT (€) QUANTITAT PREU TOTAL (€) 

BARRES 5,78 59,51 m 343,97 

PLANXA DE 20MM 12,00 1 12,00 

PLANXA DE 30MM 16,00 1 16,00 

TOTAL:   371,97 

 

Circuit hidràulic 

El circuït consta de les parts explicades en el punt 4.2, l’empresa les proporciona totes 

per separat. Així doncs, els components necessaris i els seus preus són els següents: 

NOM PEÇA REFERÈNCIA PREU (€) 

CILINDRE 635/3 107,22 

BOMBA  P16SE 122,60 

PALANCA LEVPM 10,10 

VÀLVULA PARACAIGUDES V0782 13,20 

TOTAL:   253,12 

8.2 Cost humà 

Els dos elements esmentats prèviament suposen el cost material del projecte, però 

també s’hi ha d’afegir d’altres despeses relacionades amb la construcció, el disseny i el 

manteniment de la plataforma. 

El cost de construcció depèn del nombre d’hores que un o més operaris passin 

treballant-hi. Un empleat d’un taller amb coneixements en soldadura cobra 10,5 €/hora18 

a Espanya. S’estima que en completar la plataforma caldrien unes 20 h de feina. 

El sou mitjà d’un enginyer amb menys d’un any d’experiència laboral és de 14 €/hora, 

en el disseny de la plataforma i realització de les taules de càlcul i la memòria s’hi ha 

dedicat unes 78 h de feina (el desglossament d’aquestes hores es pot veure a l’apartat 

10. Cronologia del projecte), per tant, el cost humà del projecte és: 

  

                                                

18 https://www.indeed.es/salaries/Soldador/a-Salaries 
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PROFESSIÓ HORES SOU/HORA (€/H) COST TOTAL (€) 

SOLDADOR 20 10,5 210,00 

ENGINYER 78 14 1092,00 

TOTAL:   1302,00 

 

8.3 Cost total del projecte 

En un projecte s’hi pot presentar qualsevol imprevist, per tant s’ha decidit afegir un 

marge de seguretat al cost d’un 20% del que s’ha calculat prèviament. El cost del 

projecte és la suma dels costos anteriors més aquest marge, per tant: 

CATEGORIA PREU (€) 

ESTRUCTURA D'ACER 371,97 

CIRCUIT HIDRÀULIC 253,12 

COST HUMÀ 1302,00 

MARGE DE SEGURETAT 385,42 

TOTAL 2312,51 

9. Impacte mediambiental 

Un dels aspectes a valorar a l’hora de triar una alternativa respecte les altres a l’apartat 

5 era que no fos nociu pel medi ambient. La solució plantejada, al tractar-se d’un 

mecanisme manual, no comporta cap problema per a l’entorn, ja que no requereix una 

aportació d’energia elèctrica ni per mitjà de combustibles. 

En l’improbable cas que es produís un vessament de l’oli mineral del circuït, hi ha 

empreses que proporcionen oli biodegradable inofensiu per al medi ambient com és el 

cas de Repsol19. A més, cal remarcar que l’oli d’alta qualitat també té la propietat de 

reduir el desgast del cilindre i de la resta del circuït per tal que no sigui necessari canviar 

els components tan sovint, disminuint així la despesa en manteniment i la generació de 

residus. 

                                                

19https://www.repsol.com/imagenes/global/es/Catalogo_Lubricantes_Industria_tcm7-
586754_tcm13-37189.pdf 
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10.Cronologia del projecte 

Aquest apartat desglossa les tasques realitzades en la elaboració del projecte, indica el 

moment en que s’han realitzat així com el temps emprat. A la següent taula s’hi troba la 

relació de les tasques, indicant amb fons ressaltat aquelles que corresponen al disseny 

i als càlculs de la plataforma. Les no ressaltades corresponen a tasques del treball, com 

la cerca d’informació o la redacció de la memòria del projecte. 

A partir d’aquesta taula s’ha elaborat un diagrama de Gantt que permet visualitzar millor 

el repartiment de les tasques al llarg del projecte. El repartiment de les hores invertides 

no és homogeni, és a dir, no s’ha invertit cada dia el mateix nombre d’hores per al 

projecte, sinó que s’ha fet una mitjana de les hores totals invertides i els dies que s’ha 

trigat en realitzar cada tasca per poder-ho plasmar amb senzillesa a la taula. 

La funció de cercar informació s’ha dut a terme durant tot el projecte, ja que moltes 

vegades es necessitava en situacions puntuals, al gràfic apareixen com a cerca 

d’informació els dies que s’han destinat explícitament a aquesta tasca, i al final, hi ha la 

línia temporal de la cerca contínua durant tots els dies. 
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Número 
de tasca 

Nom de la tasca Durada 
(dies) 

Inici Fi Tasca 
anterior 

Recursos 
(h/dia) 

h totals 

0 Assignació del 
projecte 
 

1 07/02/2018 07/02/2018 - 2 2 

1 Cerca d'informació 
sobre la Fórmula 
Student 

10 08/02/2018 17/02/2018 0 1 10 

2 Cerca d'informació 
sobre l'estat de l'art 
 

15 18/02/2018 04/03/2018 1 1 15 

3 Anàlisi i elecció de 
les alternatives 
 

20 05/03/2018 24/03/2018 1, 2 0,5 10 

4 Càlcul i 
representació de la 
plataforma 

15 25/03/2018 08/04/2018 3 1 15 

5 Disseny 3D de la 
plataforma 
 

15 09/04/2018 23/04/2018 4 1 15 

6 Simulació dels 
esforços i les 
deformacions 

16 24/04/2018 09/05/2018 5 1 16 

7 Pressupost i 
impacte 
mediambiental 

7 10/05/2018 16/05/2018 4 1 7 

8 Redacció de la 
memòria 
 

30 17/05/2018 15/06/2018 5, 6, 7 2 60 

       
150 78 
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Figura 30: Diagrama de Gantt del projecte. Font: Elaboració pròpia 
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0. Assignació del projecte

1. Cerca d'informació sobre la
Fórmula Student

2. Cerca d'informació sobre l'estat
de l'art

3. Anàlisi i elecció de les
alternatives

4. Càlcul i representació
esquemàtica de la plataforma…

5. Disseny 3D de la plataforma

6. Simulació dels esforços i les
deformacions

7. Elaboració del pressupost i
l'impacte mediambiental

8. Redacció de la memòria

9. Cerca contínua d'informació
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11.Conclusions 

El projecte consisteix en dissenyar un aparell que, a diferència del que existeix, no hagi 

de necessitar energia elèctrica. Això comporta un gran repte, ja que al no poder utilitzar 

un motor, només es pot disposar de la força humana per aixecar un pes gran. 

El primer pas per poder-ho fer és minimitzar el pes del calaix de la plataforma, ja que 

també s’ha de moure igual que el vehicle. Això s’ha aconseguit arribant a una massa de 

104 kg per al calaix. A continuació, cal que la bomba hidràulica proporcioni una reducció 

de força suficient per poder accionar-la, això depèn en gran mesura del braç 

d’accionament d’aquesta, que mesura 56 cm, i així encara que l’usuari hagi de fer un 

recorregut de manxada superior no s’ha d’esforçar tant. El dimensionament dels 

materials ha estat un altre repte important, ja que d’això en depenia en gran part la 

massa (i el preu) de la plataforma. S’ha hagut d’optimitzar per tal que s’utilitzés el mínim 

de material possible, tot mantenint un coeficient de seguretat a la plastificació suficient. 

Pel que fa a l’elecció del sistema d’alçament de la plataforma, l’opció seleccionada 

compleix d’una forma molt més senzilla i òptima els requeriments que es necessiten que 

les dues altres opcions. 

En addició a aquest projecte cal remarcar uns quants comentaris: Primerament, el 

sistema escollit per transportar la plataforma consisteix en dos apèndixs incorporats a la 

part de la base per tal que un toro pugui posar-hi les banyes i moure-la tant per terra 

com pujar-la a un camió pel transport per carretera. Aquest sistema s’ha decidit que és 

més versàtil que qualsevol altre, tot i que la idea inicial era d’incorporar rodes a la 

mateixa plataforma. 

Per adaptar aquest disseny a la indústria de l’automòbil en general s’hauria de modificar 

el disseny per vàries bandes: Primerament el dimensionament dels materials hauria de 

ser per a pesos molt més grans, així com que no caldria que el cilindre arribés a una 

distància tan elevada (els vehicles convencionals passen un test amb menys inclinació 

que els monoplaces de carreres). També es recomanaria que el sistema no fos manual, 

ja que en el món de la competició cada equip ha de passar el test només a 1 monoplaça, 

mentre que en un altre context, potser s’hauria de repetir aquesta prova diversos cops 



Disseny d’una plataforma manual per elevar automòbils 

 

53 

 

 

amb diversos exemplars d’un vehicle i l’empleat encarregat es podria fatigar amb 

masses repeticions. 
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realització del treball, també per permetre’m haver cursat aquesta carrera i donar-me 

suport per a que continuï amb els meus estudis més enllà del grau. 

Al meu tutor del treball, Dr. Emilio Hernández, per haver-me donat l’oportunitat de fer un 

treball en el qual he pogut plasmar els coneixements assolits durant la carrera i, sobretot, 
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13.Annexos 

13.1 Annex 1: Propietats de les barres d’acer 
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13.2: Annex 2: Catàleg dels cilindres hidràulics 
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13.3 Annex 3: Fulls de càlcul de les forces a partir de l’angle 

d’inclinació 

  

Angle de 0º→Fpisto=11218 N; Fa= 11911 N  

Angle de 45º→ Fpisto=17442 N; Fa=17284 N 

Angle de 60º→Fpisto=19150 N; Fa=18600 N 
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