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Resum 

En la passada temporada 2016-17, l’equip de Formula Student de l’escola, l’ETSEIB 

Motorsport, va dissenyar i construir el seu sisè monoplaça elèctric, el CAT10e. Entre els 

propòsits de millora del vehicle s’incloïa pal·liar els problemes que els cotxes anteriors 

presentaven en el tren de potència, com ara el sobreescalfament de les bateries o la dificultat 

per a manipular-les, raó per la qual es va decidir crear una bateria totalment nova, tant a nivell 

elèctric com electrònic i mecànic. 

Aquest Treball de Fi de Grau, descriu el procés de disseny i manufactura de les dues caixes 

de bateries, una primera d’alumini i la segona de monolític de fibra de carboni, que es van 

fabricar durant la temporada. El procés va requerir un estudi intensiu de tota la normativa 

FSAE, seguit del estudi de materials candidats, la definició de la geometria final de la caixa de 

bateries i els assaigs de provetes dels materials escollits, els càlculs dels adhesivats i de les 

unions cargolades de la peça, la simulació numèrica per a detectar les zones més crítiques 

de les solucions constructives i, finalment, un estudi econòmic i un estudi d’impacte ambiental. 

Com a resultat es va obtenir una segona caixa de bateries, que amb la integració dels 

materials compostos, gaudia d’una robustesa i fiabilitat més altes que les de la caixa d’alumini, 

comportant alhora una reducció de pes important. 

Els bons resultats a nivell estructural de la bateria amb el CAT10e sobre l’asfalt, juntament 

amb l’aprovació dels jutges de les competicions d’Àustria, Alemanya i Espanya a les que va 

competir, van validar per a l’equip l’ús dels materials compostos en el tren de potència, i van 

assentar una metodologia de disseny que servirà per a ésser refinada i millorar així el vehicle 

en futures temporades. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte: la Formula Student 

La Formula Student és una competició universitària internacional que consisteix a que els 

estudiants d’enginyeria dissenyin, construeixin i posin a prova un vehicle de competició tipus 

fórmula, ja sigui de combustió, elèctric o autònom (aquest últim tipus s’ha introduït a la 

temporada 2016-17) per a competir en les diferents proves per diversos països.  

La competició té el seu origen als Estats Units d’Amèrica, on va néixer l’any 1981 sota el nom 

de Formula SAE, fruit de la iniciativa de la Society of Automotive Engineering. El 1998 es va 

celebrar la primera edició europea al Regne Unit, ja batejada com a Formula Student, i va tenir 

lloc a Warwickshire promoguda per l’Institution of Mechanical Engineers (IMechE).  

Amb el temps, més països s’afegiren al certamen, com ara Alemanya, Espanya, Itàlia, Japó 

o Austràlia entre d’altres, alguns d’ells fins i tot competint a les tres categories, a dia d’avui. El 

2007 es van formar al nostre país els primers equips: l’UPM Racing, a la Politècnica de Madrid, 

i l’ETSEIB Motorsport, a la nostra escola, recolzat pels professors de la mateixa, i és en aquest 

equip on s’emmarca aquest Treball de Fi de Grau. 

Com s’ha esmentat, l’ETSEIB Motorsport és l’equip de competició en l’àmbit de l’automoció 

de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Format per estudiants de 

grau i màster, l’objectiu de cada temporada és dissenyar, fabricar i posar a punt un monoplaça, 

per a ser avaluat posteriorment en les competicions en les que participi l’equip. Durant les 

competicions s’examina i jutja el cotxe tant a nivell estàtic (en proves com el cost, el disseny 

del vehicle o el pla de negoci) com a nivell dinàmic a pista (SkidPad, Endurance o Autocross). 

En les proves estàtiques es valora el vehicle, i per tant, cal tenir una justificació que validi totes 

les decisions preses en el disseny del mateix, de manera fonamentada. Es té en compte que 

totes i cadascuna de les seves parts tingui un disseny intel·ligent i amb sentit. 

Tanmateix, un aspecte essencial a considerar en el projecte és la normativa de la competició, 

que s’especificarà més endavant. Aquesta normativa és redactada per la Societat d’Enginyers 

de l’Automoció (SAE), i després adaptada a cada competició en particular. La bateria d’un 

cotxe elèctric té una de les normatives més rigoroses, ja que les negligències en el treball 

d’aquesta peça poden tenir conseqüències fatals. En les competicions, abans que el vehicle 
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pugui tocar l’asfalt, passa per un estricte escrutini, tant a nivell elèctric (en tal categoria) com 

mecànic (en qualsevol dels casos). Els jutges, normalment enginyers del món de l’automoció, 

comproven que la normativa es compleixi de manera precisa, ja que és primordial garantir la 

seguretat dels pilots i hom qui entri en contacte amb el cotxe per davant de tot.  

En la temporada 2016-2017 s’ha construït el CAT10e, el sisè cotxe elèctric de l’equip, el desè 

en total, el qual ha pogut participar en algunes de les competicions més prestigioses de la 

Formula Student, per primera vegada portant una caixa de bateries de fibra de carboni, i 

acostant-se així a la optimització de la mateixa mitjançant la incorporació de nous materials i 

un nou disseny, susceptible d’ésser refinat en els propers monoplaces.  

 

2.2. Motivació 

A títol personal, l’ingrés a l’ETSEIB Motorsport va ésser motivat per un afany de trobar una 

aplicació pràctica per als coneixements assolits durant el Grau. Un cop dins el projecte, el fet 

de trobar solucions que optimitzessin el rendiment del tren de potència es va convertir en 

l’objectiu principal. 

Millorar el vehicle any rere any es l’objectiu principal de l’ETSEIB Motorsport. Cada temporada 

es procura portar al límit els coneixements de l’equip per tal d’aconseguir dissenyar un cotxe 

elèctric competitiu que estigui al nivell dels millors equips del món, dins els recursos de què 

es disposa.  

La motivació principal del projecte va venir estrictament lligada a la necessitat de reduir al 

màxim el pes del monoplaça, tot garantint una rigidesa estructural que fos capaç de protegir 

les bateries i altres components del tren de potència, ja que són les parts més delicades del 

cotxe. El que va començar amb la idea de construcció de la nova caixa de bateries d’alumini 

va resultar en la introducció dels composites en el tren de potència, fent un pas endavant i 

fabricant un acumulador fet de fibra de carboni i complint la normativa vigent.  

D’altra banda, introduir els composites en cada cop més peces del vehicle és imprescindible, 

degut a que aquests tenen un gran potencial en el món de la competició, i de cara al futur és 

precís que l’equip en domini el seu ús. És per això que es va decidir dur a terme el disseny i 

la construcció d’una caixa de bateries de monolític de fibra de carboni per a la temporada 

2016-17, esperant que aquest pas servís com a base per a poder-la optimitzar any rere any. 
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3. Introducció 

Disseny, anàlisi estructural i construcció de la caixa de bateries d’un vehicle de Formula 

Student elèctric és un projecte que descriu l’etapa de desenvolupament de la caixa de bateries 

del cotxe CAT10e de l’equip ETSEIB Motorsport. 

La memòria descriu amb detall el procés de disseny i fabricació de la caixa de bateries, així 

com els raonaments en què aquest es fonamenta. La nova caixa representà un avanç 

respecte les que equipaven els cotxes predecessors, pel fet que va incorporar per primera 

vegada a la nostra escola monolítics de fibra de carboni en el tren de potència, assentant 

doncs les bases de l’aplicació d’una nova tecnologia, que s’haurà de refinar en les succesives 

edicions de la competició. Tanmateix, es fa una valoració general del rendiment del prototip 

en la temporada, i se’n discuteixen les possibles millores, ja que els marges de temps amb els 

que es va treballar van ser força apremiants, i no es van poder arribar a perfeccionar certs 

aspectes. 

L’estructura de la memòria està encapçalada per la comparativa de dissenys de les caixes 

dels anteriors monoplaces, seguida de l’explicació detallada de la normativa relacionada 

específicament amb la peça. A continuació, s’exposarà l’estudi de materials candidats, amb 

la corresponent elecció final. Més endavant, s’explicarà el disseny de la caixa de bateries, tot 

considerant la configuració elèctrica, la refrigeració, i els resultats dels assaigs realitzats amb 

diferents provetes laminades i d’alumini. Es contrastarà aquest disseny amb càlculs i 

simulacions, per culminar-lo amb un estudi econòmic i d’impacte ambiental, juntament amb 

una explicació del resultat de la peça a les competicions i possibles millores a realitzar com a 

conclusió. 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte era dissenyar la nova caixa de bateries que hauria d’equipar 

el CAT10e, el cotxe de la temporada passada de l’ETSEIB Motorsport, tot millorant les dels 

monoplaces elèctrics de passades edicions, mitjançant un disseny nou i la incorporació de 

nous materials, per tal d’aconseguir un major rendiment i una millora de les prestacions. 

A més, es va determinar que el nou disseny de la caixa de bateries del CAT10e hauria d’assolir 

els següents objectius específics: 
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 El compliment estricte de la nova normativa de la temporada 

 La optimització de la refrigeració del paquet de cel·les i del seu connexionat 

 Aconseguir una major seguretat a nivell estructural i elèctric 

 La reducció del pes global de la bateria  

 Un augment de l’espai i de la facilitat de treballar sobre les bateries 

 Establir una guia de disseny i una base de coneixement per a les futures temporades 

3.2. Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte engloba, com ja s’ha dit, el disseny, anàlisi estructural mitjançant la 

simulació numèrica i fabricació de la caixa de bateries del CAT10e. Si bé és cert que la 

refrigeració de les bateries i les connexions elèctriques són força determinants en el disseny i 

s’han tingut en compte, tals aspectes no s’inclouen en aquest estudi, ni la seva optimització. 

El treball, doncs, està centrat en termes de rigidesa i robustesa estructural, i en els processos 

de fabricació de la peça. Per a l’anàlisi estructural i les simulacions s’han utilitzat valors reals 

obtinguts a partir d’assaigs, detallats més endavant. 

Tot i així, les conclusions finals pretenen establir una guia de disseny i simulació susceptible 

d’ésser utilitzada pels futurs membres de l’equip amb tal de millorar, per exemple, els aspectes 

que en aquesta memòria no es contemplen. 

  



Disseny, anàlisi estructural i construcció de la caixa de bateries d’un vehicle de Formula Student elèctric Pág.17  

 

4. Evolució en el disseny de la caixa de bateries  

A l’hora d’iniciar el disseny de la caixa del CAT10e, es van revisar les caixes de bateries dels 

anteriors cotxes elèctrics de l’equip. El CAT05e i CAT06e no es van tenir en compte, ja que 

utilitzaven cel·les cil·líndriques, i el seu empaquetament tenia una geometria poc compatible 

amb els actuals monocascs. 

Així doncs, en aquest apartat es veuran les caixes de bateries [1] del CAT07e endavant, les 

quals ja albergaven cel·les prismàtiques de liti-polímer, i així es farà palesa l’evolució patida 

per la bateria fins al CAT10e. 

4.1. CAT07e (2013-2014) 

El CAT07e, monoplaça de la temporada 2013-2014, va introduir noves cel·les a la bateria. 

Prèviament, la utilització de cel·les electroquímiques amb geometria cilíndrica al CAT06e feia 

que el seu empaquetament no fos prou òptim, i amb tal de reduir pes, els membres del 

CAT07e van adquirir les cel·les tipus Pouch (prismàtiques) de l’empresa Melasta que encara 

avui es porten. Juntament amb una millora de la configuració elèctrica, i amb les noves cel·les, 

cadascuna de 6,35 A·h de capacitat nominal i 3,7V de voltatge nominal, es va assolir més 

autonomia, reduint espai i pes. 

4.1.1. Disseny de la caixa de bateries 

El CAT07e va utilitzar un sandvitx de fibra de carboni i nucli tipus panell d’abella d’aramida per 

a la caixa de bateries, però el seu estudi i fabricació va comportar grans problemes. Tot i així, 

la normativa del moment era molt divergent amb l’actual. La caixa de bateries es regia sota 

condicions de l’impacte lateral del vehicle sencer, i per tant bastava amb un estudi global. 

Aquesta estava dividida en dues parts i posicionada als laterals del monoplaça. Les parets 

externes eren molt gruixudes, en contraposició amb les internes, molt fines i que no garantien 

un aïllament adient. 

4.2. CAT08e (2014-2015) 

La següent temporada va significar un canvi molt significatiu en molts aspectes del disseny 

del vehicle. Després dels problemes de la temporada anterior, es va decidir establir una base 

per als següents monoplaces, reduint el màxim de pes possible i millorant la fiabilitat amb 
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l’objectiu de fer un cotxe elèctric competitiu, ja que es portava a córrer a la competició més 

prestigiosa, Formula Student Germany. 

Així doncs, en el departament de xassís, es va prendre la decisió de prescindir del xassís 

tubular i construir el primer monocasc integral de fibra de carboni a nivell estatal.  

La dinàmica del vehicle va patir canvis dràstics tant en el conjunt roda com en la transmissió, 

pedaleria i suspensions. 

En la part del tren de potència, es van substituir els dos motors Mavilor MA55 a un sol Emrax 

228, que s’ha continuat portant fins al CAT10e. L’inversor del vehicle es va canviar per un de 

comercial, donat que la temporada anterior havia comportat contratemps l’ús d’un inversor 

propi. Es va utilitzar un Unitek BAMOCAR. 

4.2.1. Disseny de la caixa de bateries 

Per a la caixa de bateries del CAT08e es va substituir el material del seu antecessor per culpa 

de les dificultats que havia comportat el seu ús. La normativa també es va modificar en 

aquesta temporada, i la robustesa estructural de la pròpia caixa tenia un paper més important.  

La configuració elèctrica de la bateria es va basar en un 95s3p (és a dir, 93 cel·les en sèrie i 

3 en paral·lel). La bateria es va canviar de posició, unificant les dues parts i posicionant-la 

darrere del seient, a l’esquena del pilot, separada per un firewall aïllant. D’aquesta manera, el 

canvi substancial en la geometria de la bateria va afavorir una millora en la dinàmica del cotxe.  

El material usat en la caixa va ser l’alumini 6082 amb un tractament T6, amb la soldadura com 

a procés bàsic en la seva construcció, amb cordons que unien les parets verticals i el terra. 

Tanmateix, unes barres prismàtiques de secció quadrada es van soldar a l’interior per tal de 

collar-hi els stacks (cadascun dels paquets de cel·les que conformen la bateria), i l’interior es 

va recobrir amb fibra de vidre per a garantir l’aïllament. No hi havia parets internes entre stacks 

ja que la normativa no ho requeria. La caixa de bateries dividia amb una sola paret interna la 

part de control i la part de potència.  

La secció de control és aquella que conté totes els components encarregats de la seguretat 

de la bateria i el seu control, com els fusibles, els relés o parts del BMS (Battery Management 

System, encarregat de monitoritzar la temperatura i l’estat de voltatge de cada cel·la, i detectar 

possibles errors i fallades). 
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La part de potència és aquella zona de la bateria on es troben les cel·les i el connexionat de 

potència, a més de les PCBs del BMS.  

En aquesta bateria, les cel·les s’empaquetaven en 5 parts o stacks diferents (19s3p), amb 

una estructura d’alumini i fibra de vidre que es collaven a les columnes metàl·liques que s’han 

esmentat anteriorment, com s’observa a la Figura 4.1. 

4.3. CAT09e (2015-2016) 

Durant aquesta temporada es va voler dedicar gran part de la temporada a testejar el model 

que havia introduït el CAT08e. Es va veure que el monoplaça tenia molt de potencial i que 

amb petites modificacions encara es podia portar més al límit, de manera que no es van dur 

a terme canvis excessius, i els dissenys es van modificar poc. 

4.3.1. Disseny de la caixa de bateries 

La caixa de bateries del CAT09e va voler pal·liar els imprevistos sorgits en el muntatge de la 

bateria anterior, sense incorporar-hi gaires modificacions. És per això que es va intentar evitar 

que els stacks es falquessin a l’entrar a la caixa posant unes barres de suport verticals 

contínues, a diferència de les separades del CAT08e, com es veu a la Figura 4.2. 

Figura 4.1. Muntatge de les cel·les del CAT08e  
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En aquest sentit, com es pot observar en la imatge superior, es van canviar les barres 

quadrades separades per unes de continues degut a que els stacks es falcaven al entrar a la 

caixa. També es van homogeneïtzar els gruixos; com més semblants són els gruixos de les 

peces, menys problemes comporta la seva soldadura. A l’homogeneïtzar-los, també es va 

procurar augmentar les toleràncies que a l’anterior caixa eren mínimes. La caixa es va 

construir a partir de soldar talls làser de planxes d’alumini 6082 T6, tot i que el disseny es va 

haver de modificar lleugerament ja que la deformació patida per l’aplicació de calor durant el 

procés de soldadura era massa gran.  

Quant a la configuració elèctrica, es va mantenir la del CAT08e amb la mateixa estructura i 

muntatge dels stacks, i també el concepte de dividir l’acumulador en la part de control 

electrònic i la part de potència. 

 

 

 

Figura 4.2. Caixa de bateries del CAT09e 
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5. Normativa de la Formula Student 

En aquesta competició, la normativa és un dels aspectes més essencials. Aquesta té com a 

objectiu limitar o acotar el disseny dels monoplaces per tal de garantir la seguretat de hom qui 

s’acosti o interactuï amb el cotxe.  

Tanmateix, els jutges de les competicions avaluen el disseny a partir de veure quin equip ha 

procurat fer-lo més òptim, intel·ligent i fonamentat tenint les restriccions de la normativa com 

a base. 

5.1. Normativa FSAE i específica 

La normativa FSAE és la que la Societat d’Enginyers de l’Automoció (Society of Automotive 

Engineers, SAE) facilita a la Formula Student, i per la qual es regeixen totes les competicions 

que s’hi engloben.  

En aquesta sèrie de regles s’explica com dissenyar un vehicle tipus Formula Student, ja sigui 

de combustió (amb apartat específic CV), elèctric (EV), o de conducció autònoma (la nova 

categoria driverless afegida enguany, DV). Hi ha apartats comuns per als dos tipus, com ara 

l’apartat T (requeriments tècnics generals), AF (estructura alternativa), i d’altres destinades a 

regular la documentació necessària i les proves estàtiques i dinàmiques. 

A més a més, cada competició té una normativa específica, sempre basada en la general de 

FSAE, però en la que poden afegir, ajustar o eliminar alguna norma per tal d’adaptar-la al 

nivell d’aquella competició en concret. No obstant, en aquesta darrera temporada 2016-17, la 

majoria de competicions van decidir adherir-se a l’ús de la normativa FSG (Formula Student 

Germany) [2], així que l’equip va considerar oportú seguir-la escrupulosament, tot i que 

procurant complir d’igual manera la normativa FSAE. Això va comportar un augment en la 

dificultat del disseny, ja que la normativa FSG és la més estricta del món de la Formula 

Student. 

En anteriors temporades, el fet que cada competició tingués una normativa específica força 

diferent, obligava als equips a dissenyar el monoplaça en funció del lloc on volia presentar-se, 

i feia incompatible participar un mateix any en algunes competicions. En la temporada 2015-

16, el CAT09e va córrer a Espanya, Itàlia i República Txeca, les quals tenien una normativa 
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molt laxa en relació a la FSG. 

El CAT10e es va crear des de zero contemplant minuciosament el compliment de la 

normativa, de manera que multitud de peces de l’anterior monoplaça es van modificar. El 

disseny de la caixa de bateries del CAT09e complia amb la normativa AF de FSAE, que 

proposava un disseny alternatiu complint uns certs requeriments, i que FSG no accepta. Per 

tant, es va fer un canvi per tal de respectar els apartats T i EV amb l’objectiu d’anar a 

Alemanya, Àustria i Espanya amb el CAT10e. 

5.2. Normativa relacionada amb la caixa de bateries 

EV3.1.1 L’acumulador del sistema de tracció es defineix com a totes les bateries o super-

condensadors que emmagatzemen l’energia elèctrica que utilitzarà el sistema de tracció. 

EV3.1.2 Els segments de l’acumulador són subdivisions de l’acumulador i han de respectar 

cada un d’ells el voltatge màxim i l’energia limitant. Dividir la bateria en segments pretén reduir 

els riscos associats amb la manipulació dels mateixos. 

EV3.3.1 Totes les cel·les i super-condensadors que emmagatzemin energia del sistema de 

tracció hauran de ser encabides en segments dins d’un recipient acumulador. 

EV3.4.1 Si el recipient o caixa està fet d’un material conductor, aleshores els pols dels 

segments o les cel·les hauran de ser aïllats de la paret del recipient contenidor utilitzant un 

material aïllant dimensionat pel màxim voltatge del sistema de tracció. Totes les parts 

conductores de fora la caixa han de tenir una resistència petita al sistema GLV, veure EV4.3. 

EV4.3.1 Totes les parts elèctricament conductores del vehicle (parts d’acer, alumini, etc...) que 

es troben a 100mm o menys de qualsevol sistema de tracció o component del GLV, dels 

suports dels cinturons de seguretat o del seient del pilot, han de tenir una resistència elèctrica 

al sistema GLV terra per sota de 300mΩ (mesurats amb un corrent d’1A.  

EV4.3.2 Totes les parts del vehicle que poden ser potencialment conductores (parts de fibra 

de carboni, parts metàl·liques totalment revestides, etc...) que es troben a 100mm o menys 

de qualsevol component del sistema de tracció o GLV, han de tenir una resistència elèctrica 

al sistema GLV terra per sota de 5Ω. Les parts de fibra de carboni poden necessitar mesures 

especials com ara l’ús de malla de coure, per tal de mantenir-ne la resistència per sota de 5Ω. 
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EV3.5.1 Tota caixa de bateries ha d’estar dins de la estructura principal del vehicle, per sota 

del punt més alt de l’estructura protectora contra col·lisions laterals. 

EV3.5.2 La caixa de bateries ha de ser resistent al foc seguint la normativa UL94-V0, la FAR25 

o una equivalent. 

EV3.5.3. Totes les caixes de bateries han d’estar protegides d’impactes laterals i posteriors 

per una estructura primària. La caixa no ha de formar part d’aquesta estructura. 

EV3.5.4. El disseny de la caixa de bateries ha d’estar documentada en el SES1, incloent-hi 

materials utilitzats, plànols, imatges, localització dels cargols, pes de cada segment i la posició 

de les cel·les i els mòduls. 

EV3.5.5 La caixa de bateries ha d’estar construïda amb planxes d’alumini o acer de la següent 

configuració: 

a. El terra de la caixa ha de ser de 1,25mm de gruix d’acer o de 3,2mm de gruix d’alumini. 

b. Les parets externes verticals han de ser de 0,9mm de gruix d’acer o de 2,3mm de 

gruix d’alumini. 

Materials alternatius es permeten sempre que compleixin l’equivalència de la T2.4, o EV3.5.6 

pels composites. Això s’ha de documentar en el SES, i les provetes s’han de presentar a la 

inspecció tècnica. 

EV3.5.6 Les caixes fetes amb composites han de complir els següents requeriments: 

 Les dades obtingudes per l’assaig de punxonat i de flexió de les provetes de laminat 

(T2.6) es necessiten per a provar que la resistència requerida es compleix. 

 Cada punt de fixació requereix pletines de repartiment amb un gruix mínim de 2mm. 

Materials alternatius es poden utilitzar si l’equivalència es compleix. 

 Els càlculs i resultats dels assaigs han d’estar inclosos en el SES. 

T2.5.1 Si s’utilitzen estructures de composites en l’estructura primària, el sistema de tracció o 

                                                

1 Structural Equivalency Spreadsheet. És un dels documents que un equip ha de presentar 

obligatòriament per a poder participar en la Formula Student, on es demostra que els materials 

alternatius utilizats i els cargols o subjectadors compleixen les sol·licitacions mecàniques mínimes. 
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en la caixa de bateries, la rigidesa a flexió (EI) de l’estructura s’ha de calcular com la EI d’una 

proveta plana. La curvatura de la planxa i la secció del monocasc són negligibles en aquests 

càlculs.  

T2.6.1 Si s’utilitzen estructures de composites en l’estructura primària, el sistema de tracció o 

en la caixa de bateries, l’equip ha de: 

 Fabricar una proveta representativa de 275mmx500mm que tingui el mateix disseny, 

laminat i mètode de fabricació que l’estructura del vehicle que es vol fer.  

 Realitzar un assaig a flexió (3-point bending test) en aquest panell o proveta. Les 

dades i resultats de l’assaig han de figurar en el SES. Els resultats de l’assaig 

s’utilitzaran per a comprovar les propietats del laminat. 

T2.6.7 S’han de realitzar assaigs de punxonat per a mesurar la força requerida per a penetrar 

en un laminat pla amb un punxó pla de 25mm de diàmetre. La proveta ha d’ésser de mínim 

100mmx100mm. Els gruixos del nucli i el laminat han de ser idèntics als utilitzats en el vehicle, 

i manufacturats de la mateixa manera i amb els mateixos materials i processos. 

EV3.5.7 Les parets internes verticals divideixen la caixa de bateries en seccions. Està permès 

tenir un màxim de 12 kg per cada secció. 

EV3.5.8 Els segments de la caixa de bateries han de ser elèctricament aïllats i resistents al 

foc segons la UL94-V0, FAR25 o equivalent. A més han de subdividir la caixa en segments 

de 6MJ d’energia màxima. 

EV3.5.9 Les parets internes verticals que separen les cel·les o segments han de ser un 75% 

de l’alçada de les parets externes verticals. 

EV3.5.10 Les parets i el terra de la caixa de bateries poden ser soldades, unides o 

subjectades. 

EV3.5.11 Les cel·les o els segments han d’estar adientment assegurats dins la caixa de 

bateries. 

EV3.5.12 El muntatge de la caixa de bateries s’ha de dissenyar per aconseguir que aquesta 

no falli quan es sotmesa a unes acceleracions de: 

 40g el l’eix longitudinal 
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 40g en l’eix lateral 

 20g en l’eix vertical 

EV3.5.13 Tots els subjectadors o cargols utilitzats dins de l’acumulador o per al seu muntatge 

han de complir T9. Els cargols de l’interior de la bateria utilitzats per a parts no estructurals 

(PCBs, ...) no han de complir T9 si el material d’aquests no és conductor elèctric. 

EV3.5.14 Si s’utilizen pestanyes o brackets que subjectin la bateria, aquests han de ser d’acer 

d’1.6 mm de gruix, o bé d’alumini de 4 mm de gruix, i han de tenir nervis que suportin 

càrregues. Cada punt d’anclatge, incloent-hi suports, pletines de repartiment i inserts, ha de 

poder aguantar 20 kN en qualsevol direcció. 

EV3.5.15 Forats, interns i externs, fets a la caixa només són permesos per a cablejat, 

ventilació, refrigeració o per a unions mecàniques. Els forats externs han de ser estancs. 

EV3.5.16 La caixa ha de romandre tancada sempre que no s’hi estigui treballant, i també quan 

es desmunta del vehicle, sense necessitat d’instalar-hi cobertes protectores addicionals. Les 

obertures per a ventilació han de ser d’una mida raonable. Els pontons oberts que continguin 

bateries no estan permesos. 

EV3.5.20 Els terminals de les cel·les no poden suportar esforços mecànics. 

T9.1.1 Els anclatges crítics es defineixen com a cargols, femelles i altres subjectadors utilitzats 

en l’estructura primària, la direcció, els frens, els sistemes de suspensió i els cinturons de 

seguretat. 

T9.1.5 Qualsevol unió cargiolada en l’estructura primària que utilitzi brackets ha de tenir un 

rati e/D de 1.5 o més. “D” equival al diàmetre del forat i “e” és la distancia des del centre del 

forat fins a l’aresta lliure més pròxima del bracket. 

T9.2.1. Tots els anclatges crítics han d’assegurar-se contra el seu afluixament inintencionat 

per vibracions mitjançant l’ús de mecanismes autoblocants. 
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6. Fases del disseny 

Com s’ha vist anteriorment, la normativa de la competició proposa de base dos materials, 

l’alumini i l’acer. No obstant, durant tota la història de l’equip no s’havia contemplat l’ús de 

materials alternatius en la bateria (a excepció del CAT07e), i s’havia optat per l’alumini des de 

la primera bateria, la del CAT05e.  

Tot i així, en els darrers anys en el món de la competició, s’ha vist com la Formula E fa un 

gran ús dels composites, ja sigui en l’estructura primària dels seus monoplaces, com el 

monocasc, en el package aerodinàmic, en llantes i altres elements de la dinàmica, i en les 

temporades més recents, en les bateries. L’ús de fibres i laminats és un estalvi de pes ben 

notori que en el sector de l’automoció comporta grans avantatges, a banda de presentar unes 

característiques mecàniques excel·lents. 

La idea principal de la temporada era començar a fer un estudi de laminats, assaigs i 

simulacions per tal de veure si seria factible fer una caixa de bateries de composites de cara 

al CAT11e. Així doncs, es va considerar la opció de fabricar un model alternatiu de caixa de 

bateries de prova, posterior a la fabricació d’una caixa d’alumini, per tal de poder testejar la 

seva manufactura i fer una comparativa de la viabilitat i la resistència estructural.  

6.1. Estudi dels materials 

6.1.1. Alumini 

L’alumini és un metall altament requerit a la indústria. Gràcies a la seva baixa densitat, el seu 

baix impacte ambiental, ja que és totalment reciclable, el seu baix cost i en general, les seves 

propietats mecàniques i tèrmiques, així com la seva inalterabilitat, és un material molt òptim 

per a nombroses aplicacions, des de l’arquitectura o l’automoció fins a la informàtica o la 

alimentària .  

A la indústria, no obstant, s’acostuma a utilitzar aliatges d’alumini, ja que per a diferents 

aplicacions calen diverses propietats mecàniques. Així doncs, aquests aliatges es classifiquen 

en les anomenades sèries, a partir dels elements aliats. S’utilitzen quatre números per a 

designar cada sèrie [3]. El primer número indica l’element dominant. El segon dígit indica la 

modificació de l’aliatge original o el control d’impureses, mentre que el tercer i el quart 
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designen anotacions especials, normalment per identificar els aliatges [4]: 

 Sèrie 1xxx: Alumini amb un 99.0% de puresa o més, amb una resistència excel·lent 

a la corrosió, una gran conductivitat tèrmica i elèctrica i baixes propietats mecàniques. 

És fàcil de conformar, i es pot millorar la seva resistència a partir de l’acritud que 

apareix durant el conformat en fred. Les principals impureses són el ferro i el silici. 

 

 Sèrie 2xxx: El principal aliant és el coure, tot i que se li pot afegir magnesi. Aquesta 

sèrie té una mala resistència a la corrosió, però presenta propietats mecàniques 

equiparables a les de l’acer al carboni. Al tenir una bona relació duresa-pes és una 

sèrie molt requerida en estructures d’automoció o aeronàutica. Tot i així, solen 

necessitar  tractaments tèrmics que puguin pal·liar la vulnerabilitat a la corrosió, i sovint 

es revesteixen amb alumini de la sèrie 6xxx. Tenen una mala soldabilitat. 

 

 Sèrie 3xxx: L’aliatge es fa amb manganès. Aquesta sèrie generalment no és tractable 

tèrmicament, però té un 20% més de resistència que la sèrie 1xxx. Proporciona una 

duresa mitjana i un conformat força bo, tot i que el Mn només s’afegeix de manera 

efectiva en un 1,5%. Són soldables i resistents a la corrosió, i la seva principal aplicació 

es troba en els utensilis de cuina i en l’arquitectura. 

 

 Sèrie 4xxx: S’afegeix sicili com a aliant en més d’un 12%, de manera que la 

temperatura de fusió baixa sense generar fragilitat. És per això que aquesta sèrie 

s’utilitza com a element de soldadura, que es pot usar per a soldar altres sèries, tot i 

que no és tractable tèrmicament. Tenen un baix coeficient de dilatació tèrmica i alta 

resistència al desgast, de manera que es pot utilitzar en, per exemple, motors.  

 

 Sèrie 5xxx: Conté un 0,8% o més de magnesi, el qual aporta bones característiques 

de soldabilitat i contra la corrosió. També presenta una duresa mitjana. Ocasionalment 

se li pot afegir manganès per a endurir l’alumini, i normalment no són tractables. 

 

 Sèrie 6xxx: S’afegeixen silici i magnesi amb tal de formar Mg2Si, que la fa tèrmicament 

tractable. Aquests aliatges presenten bones propietats mecàniques (tot i que inferiors 

a les de les sèries 2xxx i 7xxx), fàcil conformat, soldabilitat, mecanització i resistència 

a la corrosió, tot i que no admet plegats. 
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 Sèrie 7xxx: Té zinc en un percentatge de l’1% al 8%, i ocasionalment magnesi, que li 

aporta tolerància als tractaments tèrmics i una resistència considerable. D’altra banda, 

no són tan resistents a la corrosió i són més difícils de soldar. 

 

 Sèrie 8xxx: Aliatges amb una àmplia diversitat de composicions químiques. Tenen 

aplicacions molt concretes en la indústria aeroespacial, generalment. 

Per tal de garantir certes sol·licitacions, a aquests aliatges sovint se’ls apliquen tractaments 

tèrmics per a potenciar les seves propietats mecàniques, tot i que en detriment d’altres 

característiques. Com ja s’ha explicat, les sèries 2xxx, 6xxx, 7xxx i 8xxx són les tractables. Els 

tipus de tractaments realitzats a la indústria són els següents, designats a partir de la lletra T: 

 T1: Es refreda l’alumini des d’una temperatura molt alta i es deixa envellir a 

temperatura ambient de manera natural. 

 

 T2: Es fa un refredament o tremp des de la temperatura a la que es conforma la 

laminació, s’hi aplica treball en fred i posteriorment es deixa envellir de manera natural. 

 

 T3: Solució (redueix duresa i rebaixa tensions) tractada tèrmicament, amb un posterior 

treball en fred i envellida de manera natural fins a assolir l’estabilitat.  

 

 T4: Consisteix en el mateix que el T3 però sense el treball en fred. 

 

 T5: Es fa el tremp corresponent i es deixa envellir artificialment amb un ventilador de 

gas a temperatura ambient. 

 

 T6: Després de la solució o el tremp es madura artificialment, sense haver estat 

endurit en fred. 

 

 T7: La solució es tracta tèrmicament, ocasionalment reben acritud i finalment es sobre-

envelleixen per a la seva completa estabilitat.  

 

 T8: S’hi aplica un tractament per dissolució, amb el posterior treball en fred i 

l’envelliment artificial. 
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 T9: En aquest tractament, primer es realitzen el la solució, el tremp, l’envelliment 

artificial i després s’hi aplica el treball en fred.  

 

 T10: Consisteix a refredar des de la temperatura de laminació, realitzar treball en fred 

i finalment madurar-lo artificialment fins a l’estabilitat.  

 

6.1.2. Acer 

L’acer és un dels materials pilars en la indústria. És una opció relativament econòmica i la 

seva producció requereix gairebé 7 vegades menys consum d’energia que la de l’alumini. A 

més a més, les seves característiques el converteixen en una de les alternatives més versàtils, 

tot i ser és dens. Combina unes propietats mecàniques i estructurals excel·lents amb un 

conformat ben ampli que inclou el fàcil soldat i mecanitzat. A l’igual que l’alumini, és una 

material força sostenible al poder-se reciclar infinitament sense perdre les seves qualitats.  

No obstant, cal tenir present que l’acer s’oxida amb facilitat, la qual cosa pot comportar la 

pèrdua significativa de les seves propietats degut a la degradació amb el pas del temps. Tot i 

així, les característiques de l’acer es poden variar en funció de les aplicacions, ja sigui amb 

elements d’aliatge, amb treball mecànic o amb tractaments tèrmics. La comercialització 

d’aquest material és similar a la de l’alumini, en un vast rang de perfils i formes, com tubs i 

xapes. 

Els acers s’acostumen a classificar segons diversos criteris, com ara la seva qualitat, segons 

les seves aplicacions, per composicions químiques o bé per sèries, amb una designació 

numèrica donada per la normativa UNE-EN10027 [5], on la primera de quatre xifres designa 

la sèrie, la segona el percentatge de l’element d’aliatge i les dues últimes el percentatge de 

carboni.  

El més usual, però, a la hora de la seva comercialització, és trobar-los classificats en funció 

dels seus elements aleants, i l’American Iron and Steel Institute els divideix en quatre grans 

famílies [6]: 

 Acers al carboni: Aquests acers estan formats per ferro i un contingut de carboni 

d’entre el 0,12% i el 2% (dividits en acers al baix, mig o alt carboni [7]), i percentatges 

ínfims d’altres elements, com manganès o fòsfor. Tenen una estructura formada 
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principalment per ferrita, i són àmpliament utilitzats a la indústria per la seva versatilitat. 

S’obté un acer d’alta resistència i duresa, soldable i de fàcil conformat.  

 

D’altra banda, els seus punts febles són la corrosió i la oxidació davant d’agents 

externs, que indueix la necessitat d’aplicar tractaments tèrmics amb l’objectiu d’evitar 

que perdi les seves propietats, així com recobriments per a protegir-ne la superfície.  

 

 Acers inoxidables: Són aliatges ferro-carboni amb l’addició de crom en un 

percentatge superior al 10,5%. El crom reacciona amb l’oxigen i crea una capa 

protectora d’òxid de crom que impedeix que l’oxigen segueixi provocant una corrosió 

en l’acer. 

 

Segons el percentatge de crom que porti l’acer inoxidable, s’obtindran diverses 

estructures del mateix, amb les seves respectives propietats. El més utilitzat és l’acer 

inoxidable austenític, amb un 18% de crom i un 10% de níquel. 

 

 Acers aliats: Es consideren dins d’aquest grup aquells acers amb un percentatge 

determinat de fins al 50% d’elements com crom, níquel, molibdè,  vanadi, titani o 

tungstè entre d’altres. 

L’addició d’aquests elements incrementa les seves propietats mecàniques amb una 

mínima distorsió i fisuració, proporciona una duresa i una resistència més elevades, 

necessàries per a certes aplicacions, i també són menys vulnerables a la corrosió.  

 

Generalment necessiten tractaments tèrmics per a afavorir el seu conformat, i es 

troben en aplicacions diverses, des de la indústria aeronàutica fins a la construcció. 

 

 Acers d’eines: Són derivats de l’acer al carboni (amb percentatges de fins al 1,5% de 

C, juntament amb altres elements, com el crom) i destinats per a usos on es demanen 

unes estrictes condicions de servei. Es requereix que tinguin una alta duresa i 

durabilitat, així com una resistència al desgast i a les altes temperatures. Segons l’AISI 

es classifiquen en  7 tipus: 

 

 Trempats en aigua 

 Resistents a l’impacte 
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 Per a treball en fred 

 Per a treball en calent 

 D’alta velocitat o acers ràpids 

 Per a motlles 

 Per a propòsits específics 

Cadascun d’aquests s’identifica amb una lletra que representa una característica 

única, i amb un percentatge de carboni més alt com més duresa requereix la seva 

aplicació. 

 

Quant als tractaments que un acer pot rebre per tal de millorar les seves característiques i 

propietats, es poden trobar diferents tipus, com els tractaments tèrmics, termoquímics, 

mecànics i superficials. Si bé no tots serveixen per a incrementar les propietats 

mecàniques, també existeixen tractaments que augmenten la plasticitat de l’acer per a 

facilitat el seu conformat. 

 

Per començar, els tractaments tèrmics es basen en l’al·lotropia de l’acer, variant no la seva 

composició química sinó la seva estructura cristal·lina, i per tant, les seves propietats. N’hi 

ha quatre de bàsics: 

 Tremp: Consisteix en un escalfament fins a una temperatura superior a la de 

l’austenització de l’acer (727ºC) seguit d’un refredament súbit per a obtenir una 

estructura martensítica. D’aquesta manera s’aconsegueix molta duresa i una 

resistència elevada.  consisteix en l’escalfament d’un metall acompanyat d’un ràpid 

refredament. Per a acers aliats o d’alt contingut en carboni es fa un bonificat, conformat 

per un tremp i un posterior revingut, per a donar-li ductilitat i tenacitat, ja que l’estructura 

martensítica és fràgil. 

 Revingut: Com s’ha explicat en el bonificat, es pretén millorar la tenacitat en detriment 

de la duresa de l’acer. 

 Normalitzat: Se li confereixen a l’acer les propietats i l’estructura que es consideren 

com a normals en la seva composició. S’uniformitza el tamany del gra, s’eliminen 

tensions internes i milloren les característiques mecàniques.  

 Recuita: S’ha d’escalfar l’acer fins a una temperatura determinada per, a continuació, 
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refredar-lo molt lentament. A través d’aquesta pràctica l’acer guanya ductilitat i 

mal·leabilitat per a poder ser mecanitzat posteriorment. 

Per altra banda, els tractaments termoquímics són aquells consistents en l’escalfament i el 

refredament, juntament amb l’addició d’elements químics en la superfície de l’acer per a 

modificar la composició de la capa externa. Amb aquests tractament es milloren la duresa, la 

resistència al desgast i a la corrosió a la superfície sense modificar les propietats de l’interior, 

com la tenacitat. Els més comuns són: 

 Cementació o carburació: S’afegeix, mitjançant la difusió, carboni a la superfície de 

l’acer que en té un baix contingut, amb la intenció d’aconseguir molta tenacitat en 

l’interior i augmentar la duresa de l’exterior. 

 Nitruració: S’augmenta la duresa superficial de l’acer incorporant nitrogen, el qual 

forma nitrurs amb els elements d’aquest acer, conferint-li també més resistència a la 

fatiga i a la corrosió.  

 Carbonitruració: És un tractament a mig camí entre la cementació i la nitruració, en 

el qual hi ha una absorció superficial de carboni i nitrogen que augmenta 

substancialment la duresa de l’acer tractat. Si es fa a través de banys líquids 

s’anomena cianuració. 

 Sulfinització: Se li afegeix a la peça una fina capa superficial de sofre, carboni i 

nitrogen, introduint-la en un bany amb sals a alta temperatura. S’augmenta així la 

resistència al desgast i es disminueix el coeficient de fricció. 

També existeixen tractaments mecànics, basats en la modificació de les característiques dels 

acers sense variar-ne la seva composició química, a través de la deformació mecànica en fred 

o en calent.  

 Tractaments en calent: Englobats en la forja, consisteixen en deformar el material 

escalfat colpejant-lo fortament. Així es redueix el tamany del gra i es millora l’estructura 

interna. 

 Tractaments en fred: Ja sigui colpejant l’acer, o per trefilat o laminació, gràcies a 

l’acritud se n’augmenta la duresa i la resistència mecànica, tot disminuint la seva 

ductilitat. Es fa a temperatura ambient. 
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En última instància, els tractaments superficials modifiquen les propietats de la part més 

externa del material sense variar-ne tampoc la composició química. Es diferencien dels 

tractaments termoquímics perquè no és indispensable l’aportació de calor. Els més importants 

són: 

 Cromat: Es disminueix el coeficient de fricció i s’augmenten la duresa de la superfície 

i la resistència al desgast. Tanmateix es potencia la resistència a la corrosió. Tot això 

s’aconsegueix recobrint la superfície de l’acer amb crom, ja sigui amb electròlisi o per 

difusió, i s’evita que el crom es combini amb el carboni aplicant el tractament a acers 

amb baix contingut del mateix. 

 Metal·lització: Es pulveritza un metall fos sobre la peça d’acer, de manera que aquest 

darrer adquireix les característiques de l’altre a nivell superficial. Així, es guanya en 

resistència contra la corrosió, i es milloren en termes generals les propietats 

superficials. 

 

6.1.3. Fibra de carboni 

En els últims anys, la fibra de carboni s’ha introduït en el món de la competició de manera 

revolucionària, ja que proporciona rigidesa i resistència mecànica i als agents externs 

juntament amb una densitat molt baixa. També toleren altes temperatures i presenten una 

baixa dilatació tèrmica, la qual cosa és òptima per a moltes aplicacions aeronàutiques i 

d’automoció. 

La fibra de carboni és un material obtingut a partir del poliacronitril [8], conformat per filaments 

de 5 a 10µm de diàmetre, trenades i teixides entre sí amb l’objectiu de crear una tela lleugera. 

Més endavant, es creen estructures de resines termoestables armades amb aquests teixits, 

les quals poden ser monolítiques (només capes de fibra) o amb nucli (reforçar algun altre 

material amb algunes capes de fibra, donant lloc a les anomenades estructures sandvitx). 

Les estructures sandvitx estan formades per un nucli i un nombre determinat de capes o pells 

a banda i banda, laminades amb un aglutinant o adhesiu que crea la unió amb la part interna 

del panell. Les pells de l’estructura sandvitx suporten càrregues de la flexió, i el nucli suporta 

l’esforç tallant que actua sobre el panell. Això és comparable al comportament d’una biga [9], 

on l’ànima (nucli) suporta esforços tallants i les ales (pells), separades per una distància 
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determinada, reben aquest tallant com un esforç de flexió al voltant de l’eix neutre (Figura 6.1). 

Quant més gruixut sigui el nucli i per tant, més separades les capes, més resistència s’aporta 

enfront al tallant. Se suposa que el nucli s’encarrega d’evitar que les capes de fibres flectin 

per separat, i estabilitza les càrregues en les mateixes. 

No obstant, tot i que la rigidesa a flexió augmenta en aquest tipus d’estructures, en les 

monolítiques augmenta la rigidesa plana i la resistència. 

 

6.1.3.1. Tipus de fibres 

Com ja s’ha dit anteriorment, la fibra de carboni es comercialitza en rotllos de teixit llest per a 

ésser tallat i laminat en qualsevol geometria. Tot i així, no tots els teixits són iguals, ja que 

diferents combinacions i entramats de fibres permeten obtenir un rang més ampli de propietats 

en el composite. 

Els teixits seran equilibrats quan en la direcció de l’ordit o del rotllo (Y) i de la trama o de 

l’amplada (X) hi hagi la mateixa quantitat de fil, i per tant, el mateix pes. L’entramat es defineix 

seguint un patró segons les passades del fil en aquestes direccions. Hi ha una infinitat de 

teixits diferents amb les seves respectives propietats físiques. Els entramats o tipus de fibra 

més utilitzats [10], sobretot en el món de l’automoció, són els següents (Figura 6.2): 

Figura 6.1. Comportament dels materials compostos a flexió 
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 Teixit de sarja o twill: És el més utilitzat en l’automoció. Aquest teixit segueix un patró 

diagonal de 2x2, ja que es passa l’ordit per sobre de dues fibres de la trama i per sota 

de dues més. L’arrissat en aquest cas és baix, de manera que s’obté un teixit 

adaptable a una gran gamma de formes sense complicacions. És fàcil de desfilar, 

sobretot si es talla en angles de 45º. 

 

 Teixit pla: És un teixit equilibrat, simètric i força porós. S’intercalen les fibres de l’ordit 

per sobre i per sota de les fibres de la trama de manera alternativa, en un patró de 

1x1. D’altra banda, aquest nivell d’ondulament fa que la manufactura dels laminats 

estigui limitada a certes geometries, ja que es un teixit més rígid. També es desfila 

fàcilment. 

 

 Teixits de propagació (STF) o TeXtreme®: Aquest és un teixit d’última generació, 

incorporat recentment en la competició al ser ideal per a fabricar les parts de 

l’aerodinàmica dels monoplaces. L’estructura plana del STF redueix la freqüència 

d’arrissat, i millora la impregnació amb les resines. Es crea una tela ultralleugera de 

1x1 però reduint-ne el gruix i augmentant l’amplada de les fibres. Amb tot, es redueix 

l’ús de resina en gairebé un 30%, i s’obtenen laminats menys pesats.  

 

 

Figura 6.2. Tipus de teixit de fibra de carboni: sarja (esquerra), pla (mig), STF (dreta) 
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6.1.4. Direcció de la fibra i seqüències d’apilat 

Quan es dissenyen peces de fibra, s’ha de tenir en compte que aquestes són materials 

anisotròpics. No solament és important dissenyar la peça en sí, sinó que també cal decidir 

una seqüència de laminat o d’apilat de les pells [11] que garanteixi que aquestes treballen de 

la manera òptima. 

Les fibres, per naturalesa, presenten diferents propietats mecàniques segons la direcció en la 

qual s’aplica la força, talment com passa en materials com la fusta. És necessari, doncs, que 

es decideixi una seqüència d’apilat que procuri un comportament el màxim d’isotròpic 

possible. 

Per a definir un laminat, se suposen les següents hipòtesis [12]: 

 Les pells són homogènies, elàstiques i ortotròpiques, treballen com a unitat i el 

comportament del laminat se suposa elàstic linial. 

 Cada làmina treballa a tensió plana, no existeixen tensions fora del seu propi pla 

horitzontal. 

 No hi ha desplaçaments entre capes. 

 Les seccions planes ortogonals al pla mig del laminat segueixen sent-ho després 

d’aplicar-hi una flexió. 

És important que el laminat tingui simetria si no es vol córrer el risc que un cop curat aquest 

es deformi. Tanmateix, s’ha de prendre com a referència una direcció que servirà de base per 

a orientar les direccions de les capes.  

Els laminats tenen una nomenclatura pròpia en les seves expressions. En aquesta, la S indica 

la simetria de les capes, i la T especifica que la seqüència d’apilament es fa des de la capa 

inferior (en contacte amb el nucli, en cas que hi hagi) fins a la superior. Nogensmenys, si dos 

Figura 6.3. Comparativa de secció entre el TeXtreme (esquerra) i teixit convencional (dreta) 
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angles conjugats són successius, es poden agrupar inserint-hi “±” en la seqüència. En el cas 

de capes successives amb la mateixa direcció, la seva abreviatura es fa explicitant l’angle 

corresponent, seguit del nombre de pells  en contacte que presenten aquesta direcció.  

Els angles de les fibres es comprenen entre 90º i -90º, i en funció d’això trobem diversos tipus 

d’esquemes de laminat [13]: 

 Laminat equilibrat: Cada làmina orientada amb un cert angle α té la seva conjugada. 

Ex: [0º / +45º  / -45º  / 0º]T = [0º / ±45º / 0º]T 

 

 Laminat simètric: Per cada làmina orientada amb un cert angle a una distància Z del 

pla mig, existeix una altra idèntica orientada a  a una distància –Z. 

Ex: [90º / 0º / 0º / -45º / +45º]S = [90º / 0º / 0º / -45º / +45º / +45º / -45º / 0º / 0º / 90º] 

 

 Laminat antisimètric: Per cada làmina orientada amb un cert angle a una distància 

Z del pla mig, existeix una altra idèntica orientada a  a -α una distància –Z. Tot laminat 

antisimètric és equilibrat. 

Ex: [+45º / -45º / 0º / 90º / 0º / +45º / -45º] 

 

 

 

Figura 6.4. Disposició de les fibres en un laminat de fibra de carboni de 7 capes. 
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 Laminat unidireccional: Totes les làmines tenen la mateixa orientació. 

 

 Laminat angular o angle-ply: Amb fibres en qualsevol orientació. 

Ex: [ 0º / +60º / +60º / +30º / +45º]T = [ 0º / +60º2 / +30º / +45º]T 

 

 Laminat isotròpic: Si és simètric, tindrà el comportament d’una làmina isotròpica, 

amb fibres a [±45º / 0º / +90º]S. 

 

En aquesta nomenclatura pròpia, la S indica la simetria de les capes, i la T especifica que 

la seqüència d’apilament es fa des de la capa inferior fins a la superior. 

 

6.1.5. Nucli 

Les estructures sandvitx tenen l’avantatge davant de les monolítiques de poder reduir el pes 

garantint una resistència elevada en moltes ocasions, ja que s’utilitza menys quantitat de fibra 

i sovint els nuclis són molt lleugers. També presenten bona resistència a l’impacte i aïllament 

tèrmic. 

En l’actualitat, la indústria ofereix una gran varietat de nuclis [14] per a estructures sandvitx, ja 

siguin , els quals poden ser naturals o artificials. En el cas dels naturals, els més usuals són: 

 Fusta de bassa: És fusta més lleugera que el suro, molt fàcil de tallar i adhesivar i 

força aïllant tèrmic i acústic. Posseeix una resistència mecànica elevada en relació al 

seu pes, i força resistència a fatiga.   

Per tal de laminar-la correctament, s’ha d’envernissar la seva superfície per tal que no 

absorbeixi un excés de resina, i cal reduir la seva humitat per garantir la seva 

durabilitat. Com a desavantatge, s’ha de dir que té una baixa resistència al foc, i per 

tant no és apta per usos en una bateria.  

 Contraxapat marí: És un multilaminat de xapes fines de fusta unides entre sí, amb 

les seves fibres en direcció perpendicular respecte la capa anterior. Acostuma a estar 

tractada per tal de tenir una protecció contra la humitat i la intempèrie, i és útil per a 

reforçar estructures sandvitx amb nucli d’espuma. 

 Suro: Les cel·les del suro tenen una estructura de panell d’abella de manera natural, 

i ofereixen una alta compressibilitat amb bona recuperació. És ideal per la seva 
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lleugeresa i facilitat per a ser laminat, així com pel seu preu. Absorbeix vibracions i és 

aïllant acústic, i té una baixa conductivitat tèrmica. 

Si d’altra banda parlem de nuclis conformats amb materials sintètics, s’acostumen a trobar en 

estructures de plaques nervades, en honeycomb o panell d’abella, i en estructures 

expandides, com ara les espumes.  

La majoria de les espumes, molt demandades per la seva facilitat per adaptar-se a tot tipus 

de superfícies, inclouen un gas en forma de bombolla, que pot arribar a ocupar un 95% del 

nucli, de manera que el fan increïblement lleuger. És en aquest context on es defineix el 

concepte de material de cel·la oberta, on les bombolles internes de l’espuma es comuniquen 

entre si, o material de cel·la tancada, on cadascuna de les esferes de gas està aïllada de la 

resta. Els nuclis sintètics més comuns són: 

 Espumes de clorur de polivinil (PVC): Són de les més utilitzades. Combinen una 

bona resistència a l’absorció d’aigua amb bona resistència mecànica. Són aïllants 

acústics, retardants de la flama, i resisteixen sense problemes les resines de polièster. 

 

  Espumes de poliuretà: Poden tenir una estructura de cel·la oberta o tancada [15], i 

en funció d’això seran menys o més rígides, respectivament. En ambdós casos 

presenten bona durabilitat i resistència mecànica. Són dielèctriques i tenen una baixa 

conductivitat tèrmica. 

 Espumes de poliestirè (PS): Són força barates però no es poden laminar amb 

resines de polièster ni vinilèster, ja que es dissoldrien. Resisteixen l’absorció d’aigua, 

de manera que s’utilitzen molt en nàutica, però tenen escasses propietats estructurals. 

 Espumes d’estirè acrilonitril (SAN): És un copolímer amb un comportament similar 

al del PVC, tot i que presenten millor rigidesa i resistència a l’impacte i a la temperatura, 

i les seves propietats són estables. També és fàcil de tallar i mecanitzar. 

 Espumes de polimetacrilimida (PMI): Aquestes espumes tenen una esctructura 

homogènia de cel·la tancada amb una alta resistència a la fatiga i a les altes 

temperatures. Tanmateix són molt lleugeres i idònies per al laminat. 

  Panell d’abella o honeycomb: Els nuclis de panell d’abella, anomenats de tal 

manera per la seva forma, permeten l’estalvi de gran part del material respecte a nuclis 
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expandits. Molts d’ells estan concebuts amb una morfologia de cel·la de columna 

hexagonal, amb diferents tamanys de la mateixa, distintes densitats, i per suposat, 

nombrosos tipus de material. La geometria ve determinada per la direcció de les fulles 

que conformen les cel·les [16], el seu gruix, la seva alçada i la zona d’adhesió.  El seu 

comportament és ortotròpic, ja que en la direcció de l’eix de la columna o cel·la poden 

aguantar grans esforços de compressió, però en direcció perpendicular fallen 

fàcilment. 

Els nuclis més utilitzats són els que es manufacturen a partir de l’alumini o de l’aramida 

(Nomex). Amb ells es pot aconseguir una estructura sandvitx molt lleugera, a 

expenses del seu cost i de la seva complexitat per a treballar-los.  

 Fire CoreMAT: És una tela composada per fibres sintètiques de polièster en 

direccions aleatòries amb un 50% de microesferes de plàstic [17] que li atorguen a 

aquest tipus de nucli unes característiques com flexibilitat, i resistència química i a la 

temperatura, juntament amb una baixa densitat. No obstant, tot i tenir una bona relació 

rigidesa/pes i proporcionar bons acabats, posseeixen pitjors propietats mecàniques 

que les espumes. Són compatibles amb tot tipus de resina, però la seva densitat final 

dependrà de l’habilitat de l’operari, ja que al ser un material altament porós, por arribar 

a absorbir gran quantitat de resina. 

 

Figura 6.5. Exemple d’estructura sandvitx amb nucli tipus panel d’abella 
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6.1.6. Resines i aglutinants 

Per a crear la unió entre les pells de fibra entre sí o amb el nucli d’una manera homogènia cal 

un procés de laminat amb un adhesiu que garanteixi la transmissió dels esforços.  

Depenent del tipus de laminat és possible que calgui un film adhesiu entre pells, com en el 

procés de precurat (prepreg). Aquest procés es basa en adhesivar fibra prèviament 

enresinada al nucli o al motlle. Més endavant, es cura a altes temperatures i s’obté la peça 

laminada amb uns acabats excel·lents. En el cas del co-curat no cal film adhesiu, ja que la 

pròpia resina crea la unió entre les diferents capes i el nucli o el motlle. 

Les resines utilitzades en la indústria [18] s’acostumen a classificar segons el seu origen: 

 Resina epoxi: És la resina que ofereix les millors prestacions per a la indústria. 

Requereix un enduridor per al seu curat en una proporció determinada, ja que la 

reacció amb aquest és estequiomètrica. Garanteix un adhesivat d’elevada resistència 

mecànica, així com bona resistència a la calor i una alta durabilitat. D’altra banda, és 

de les més cares. 

 

 Resina de polièster: És la resina més utilitzada generalment. Són fàcils d’utilitzar, de 

curat ràpid i força econòmiques. Es poden utilitzar amb gairebé qualsevol material, i 

necessiten l’ús d’un catalitzador, però l’usuari pot ajustar la proporció d’aquest en 

funció de les seves necessitats. Com a desavantatges, cal dir que aquest tipus de 

resina no ofereix tanta resistència a la corrosió com les altres. 

 

 Resina vinilèster: Proporciona una gran resistència a la corrosió i a la temperatura i 

als esforços. Les seves aplicacions, doncs, estan enfocades a usos on es necessita 

una alta durabilitat. En referència al preu, es troba en un punt intermig entre la resina 

de polièster i la epoxi. 

 Resina de poliuretà: És una resina molt lleugera i de les més versàtils en quant a 

aplicació, ja que segons les proporcions d’enduridor i dels elements de la seva 

composició presenta propietats distintes. 
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6.1.7. Fibra d’aramida (Kevlar) 

 

La fibra d’aramida Kevlar és també un material que s’ha introduït amb força en l’àmbit de 

l’enginyeria. Sintetitzat a partir de l’àcid tereftàlic [19], posseeix una rigidesa excepcional, i més 

resistència a la tracció que l’acer. Gràcies a la seva tenacitat (50 MJ·m-3, en front dels 6 MJ·m-

3 de l’acer) s’utilitza en aplicacions on es requereix una alta resistència a l’impacte, com ara 

armilles protectores. També es troba en elements de seguretat, com guants de treball o 

aïllants, cascs i altres blindatges, així com en revestiments de cables o en vaixells. 

 

Nogensmenys, resisteix temperatures properes als 500ºC, és aïllant elèctric, ignífug, té 

estabilitat dimensional i una duresa excel·lent. Quant a desavantatges, cal esmentar la seva 

capacitat per absorbir la humitat, la qual cosa el fa més vulnerable als agents externs. La seva 

escassa resistència a la compressió en relació a la tracció és un altre punt feble, així com la 

dificultat que presenta per a ser manufacturat, ja que té una complexitat elevada per a ésser 

tallat o perforat, inclús després d’haver-se laminat. 

 

Existeixen diferents tipus de fibres de Kevlar, però la utilitzada generalment per a materials 

laminats és el Kevlar 49, tot i tenir un preu molt elevat. Té menys densitat que la fibra de vidre 

i la de carboni, una resistència a la tracció de 3400 MPa i un límit elàstic de 125 GPa. 

 

6.2. Decisió 

Per a l’elecció del material per a la construcció de les dues caixes, es va escollir l’alumini 

enfront de l’acer per a la caixa metàl·lica, degut a la seva baixa densitat, l’alta conductivitat 

tèrmica per a dissipar la calor, la baixa densitat que permetia reduir el pes total en relació a 

l’acer i en principi, el seu cos assequible. L’equip, a més, sempre ha tingut la oportunitat de 

col·laborar amb empreses que ens proporcionen processos essencials per a la construcció, 

com ara talls làser, plegats o soldadura d’alumini. Amb tot, es va considerar un material ideal, 

deixant de banda que la soldadura de l’acer és un procés molt menys costós.  

A l’hora, doncs, d’escollir les planxes d’alumini de la sèrie òptima, es va desestimar l’adquisició 

d’alumini de les sèries amb la resistència més baixa, com ara la 1xxx o la 3xxx. D’altra banda, 

les sèries 2xxx i 7xxx no són soldables i caldria un mecanitzat, i per tant es varen descartar, 

ja que el disseny de la caixa comptava amb un procés de soldadura. Tanmateix, la sèrie 4xxx 
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no té gaire aplicació estructural. Finalment, entre les sèries 5xxx i 6xxx es va haver de triar en 

base al preu de les planxes, ja que en quant a densitat són similars.  

En relació als tractaments tèrmics, com no es disposen dels recursos necessaris com per a 

poder aplicar-los, es van adquirir finalment planxes 6061 T6 i 5052, ja que la sèrie 5xxx admet 

plegats, que eren necessaris per a la conformació de la tapa de la bateria. Aquests aliatges 

són fàcilment soldables, de manera que eren idonis. El seu cost però, va ser força elevat, al 

requerir la normativa gruixos de 2.3mm i 3.2mm, normalitzats en el sistema americà, però no 

en l’espanyol, de manera que es van haver de comprar a l’estranger. Si s’hagués escollit acer 

inoxidable (ja que l’acer oxida fàcilment, i aquesta reacció s’accelera amb la calor), també 

s’hauria d’haver adquirit amb els tractaments tèrmics necessaris ja aplicats. 

Quant a la caixa prototip de composites, la fibra de carboni va ser el material elegit en front 

del Kevlar, tot i que principalment amb motiu del seu cost, ja que la fibra d’aramida té unes 

propietats incomparables. La decisió va estar enfocada cap al teixit de sarja o twill, per la seva 

facilitat d’adaptar-se a diferents morfologies de motlle. 

Tot i que la fibra d’aramida és un material excel·lent per a la construcció d’una bateria, ja que 

la seva conductivitat elèctrica és molt baixa (no requeriria l’ús de fibra de vidre) i de per sí és 

resistent a la flama, el seu cost era més elevat i l’equip no tenia els recursos necessaris per a 

dur a terme tot un procés de fabricació manual amb les dificultats que la manipulació del Kevlar 

comporta.  

Inicialment, al plantejar-se la caixa de composites com quelcom que només havia de servir de 

prova per a comprovar si realment l’equip era capaç de manufacturar un acumulador d’un 

material alternatiu, i testejar si la refrigeració hi funcionava d’igual manera, es va aprofitar que 

l’equip estava patrocinat per una empresa que podia proporcionar-nos la sarja de fibra de 

carboni, i una altra que ens proveïa amb resines i enduridors. Per a la selecció de l’adhesiu, 

es van revisar les fitxes tècniques proporcionades per l’empresa, tenint en compte els tipus 

de material a unir i les tensions als quals serien sotmesos. Finalment, es va escollir la resina 

epoxi EPOLAM 2500, la qual complia la normativa FAR25 (Annex I).  

Així doncs, es va procedir a fer proves  i assaigs de laminació amb una seqüència d’apilat 

isotròpica, per a suposar el comportament uniforme de les planxes i poder tenir un primer 

contacte amb aquest tipus de material. Com s’explicarà més endavant, es van realitzar 

assajos amb laminats monolítics i estructures sandvitx, escollint finalment el monolític, i 
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posteriorment es va fabricar la caixa amb laminació manual, tenint en compte que de cara a 

la propera temporada tots els processos es podrien optimitzar, com per exemple, introduint 

l’ús de prepreg. 

 

6.3. Disseny de la geometria de la peça 

El disseny d’una nova peça del cotxe depèn de multitud de factors que poden fer que aquest 

sigui ben complicat. Això provoca, aleshores, que el disseny es basi en un procés iteratiu 

constant de propostes i anàlisis per tal d’arribar a la solució més adient. 

Un cop estudiada la normativa a principis de temporada, es van comentar a nivell global els 

objectius que es volien assolir amb el nou monoplaça. Entre ells es trobaven la reducció del 

pes i l’augment de la potència útil de la bateria.  

Aquest últim propòsit comportava un canvi de la configuració elèctrica. Es va passar de 95s3p 

a una configuració de 104s3p, de manera que es necessitava augmentar substancialment 

l’espai dins l’acumulador. Tot i que es van seguir utilitzant cel·les de Liti-Polímer tipus Pouch, 

el model es va canviar per tal d’incrementar el voltatge nominal fins a 384,8 V, i l’energia fins 

als 7,619 kWh. Aquest tipus de cel·la és una mica més gruixut que l’usat fins aleshores. 

Un altre dels problemes a resoldre en la nova temporada era el sobreescalfament de la 

bateria, que la temporada anterior va provocar alguns inconvenients. La normativa especifica 

que les bateries no poden superar els 60ºC de temperatura, de manera que s’havia de trobar 

una nova disposició de les cel·les, juntament amb un sistema de refrigeració molt més eficaç 

que l’anterior. 

Partint d’aquestes premisses, es va començar a dissenyar, com s’ha explicat, una geometria 

bàsica pensada per a ésser fabricada en alumini. Es va decidir partir d’una forma bàsica de 6 

stacks amb separadors interns, com es veu a la Figura 6.6. 
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Posteriorment, la bateria es va dividir en una zona de potència, que alberga les cel·les, el 

connexionat i les PCBs del BMS; i la part de control, que conté relés, fusibles, LEDs indicadors 

i connectors de potència (Figura 6.7). Com les bateries es col·loquen usualment a l’esquena 

del pilot, separades per un firewall, i l’ergonomia del CAT10e va patir canvis, la part davantera 

de la caixa va patir un rebaix de 35º. També s’hi van afegir unes pestanyes per tal de poder 

collar la bateria al monocasc, les quals complien el rati e/D especificat en la normativa. 

 

 

No obstant, la zona de control requeria més espai, ja que el CAT10e va desenvolupar un 

BMS propi amb una geometria diferent, i a més es va canviar el model de connector de 

potència, de manera que es va fer una ampliació de l’espai, eliminant el rebaix lateral 

anterior, i així la bateria es va fer més simètrica. S’hi va addicionar una doble paret vertical 

a la part de potència per a un concepte de refrigeració que més endavant, a partir de les 

simulacions CFD es va desestimar. Tot això es fa palès en la Figura 6.8. 

Figura 6.6. Disseny bàsic de la caixa de bateries 

Figura 6.7. Disseny bàsic amb zona de control 
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Unes barres horitzontals es van afegir per a assegurar-hi les bateries a l’interior, i per canvis 

en el posicionament de les cel·les, es va ampliar la distribució a 8 stacks, cadascun format 

per dos mòduls de 8s3p que garantien més seguretat a l’hora d’ésser manipulats (Figura 

6.9).  

 

Finalment, després de lleugeres modificacions en altres parts del tren de potència, i un cop 

tancada la configuració i posicionament finals, la caixa de bateries va  reduir-se a 7 stacks 

complerts, amb un vuitè stack format per un únic mòdul (Figura 6.10). 

Figura 6.8. Disseny amb doble paret de refrigeració 

Figura 6.9. Disseny de 8 stacks 
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Es va substituir la barra per a collar els mòduls per uns petits blocs d’alumini amb rosca, 

s’hi van afegir forats per als ventiladors, i a la  part frontal de la zona de potència es va 

deixar un marge per a introduir-hi un air-intake o entrada d’aire, redirigit directament des 

dels pontons. També, amb la intenció de poder aixecar i desplaçar la bateria amb corretges, 

es van fer unes ranures laterals per a passar-les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest darrer disseny (Figura 6.11), pràcticament definitiu, complia tota la normativa 

necessària per a una bateria d’alumini, ja que els gruixos  de 2.3 mm  per a les parets 

externes, i de 3.2 mm per al terra estaven tipificats en les regles de la competició. El disseny 

quedava obert  als càlculs de la cargoleria i al procés de manufactura. 

Ben entrada la temporada, ja presa la decisió de fabricar la caixa alternativa de composites 

després d’haver fabricat la metàl·lica, i en vista que els gruixos idonis trobats gràcies als 

assajos experimentals eren de 2.2 mm (monolític de 8 capes) per a les parets verticals, i 

Figura 6.11. Disseny definitiu de la caixa de bateries 

Figura 6.10. Estructura de mòdul del CAT10e 
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de 3.3 mm (monolític de 12 capes) per al terra, es va optar per no modificar la geometria i 

per mantenir les cotes externes de la bateria. Així, al ser  aquesta concebuda com un model  

provisional, aquesta gaudia de toleràncies internes més àmplies per si el procés de 

fabricació, totalment manual, no aconseguia els gruixos exactes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12. Bateria del CAT10e amb l’entrada d’aire incorporada 
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6.4. Assaigs experimentals 

 

Per tal de fer els càlculs de la resistència dels materials i poder-los justificar davant dels jutges 

a la competició, es van dur a terme assaigs de provetes (Figura 6.13) d’alumini i de laminat 

de fibra de carboni. Nogensmenys, es van fer alguns assajos amb provetes de Kevlar, però 

no es va desenvolupar un estudi més intensiu degut a que era econòmicament inviable el seu 

ús. 

6.4.1. Assaigs amb l’alumini 

L’alumini escollit, el 6061 T6, amb l’objectiu de no sobredimensionar la caixa i no afegir-hi pes, 

té gruixos de 3.2mm per a la planxa del terra i els nervis, i 2.3mm per a les parets verticals i la 

tapa, que són els gruixos mínims especificats per a aquest material2. 

Les planxes utilitzades es van adquirir a una gran empresa, la qual va proporcionar-nos un 

datasheet o full tècnic amb les propietats del material, però es va trobar convenient realitzar 

nous assaigs a tracció per a contrastar el valor del Mòdul de Young i del límit elàstic. 

 

                                                

2 Vegeu norma EV3.5.5. 

Figura 6.13. Part de les provetes assajades durant la temporada 
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6.4.1.1. Assaig a tracció 

Es van assajar a tracció quatre provetes en total; dues per a cada gruix. A l’estar tallades amb 

cisalla manual, l’amplada d’aquestes variava, i es va calcular la secció de cadascuna per a 

trobar els valors de tensió. Les longituds de totes les provetes és de L=250mm. Les seccions 

són les següents: 

 

- Proveta 1 (t = 2.3 mm)    69280 mm2 

- Proveta 2 (t = 2.3 mm)    70007 mm2 

- Proveta 3 (t = 3.2 mm)    70770 mm2 

- Proveta 4 (t = 3.2 mm)    70447 mm2 

 

 

A continuació, es troben els resultats de l’assaig segons Força-Desplaçament (𝐹 − 𝛿) i segons 

Tensió-Deformació (𝜎 − 휀), aquest últim gràfic fet a partir de saber que la longitud base de 

l’extensòmetre és 𝑙0 = 20𝑚𝑚. Es mostren també els gràfics Tensió-Deformació de totes les 

provetes. Les dades dels assaigs queden adjuntes a l’Annex II.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14. Provetes d’alumini (esquerra) i el seu assaig a tracció (dreta) 
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Figura 6.15. Gràfic Tensió-Deformació de la proveta 1 assajada a tracció 

Figura 6.16. Gràfic Tensió-Deformació de la proveta 2 assajada a tracció 
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Proveta 3 

 

 

 

 

 

Proveta 4 

 

 

 

A partir de les línies de tendència en els trams de deformació elàstica, trobem els pendents - 

que corresponen al Mòdul de Young (E) de cada proveta - i el límit elàstic, a partir d’una 

paral·lela traçada en una deformació del 0,2%.  
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Figura 6.17. Gràfic Tensió-Deformació de la proveta 3 assajada a tracció 

Figura 6.18. Gràfic Tensió-Deformació de la proveta 4 assajada a tracció 
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Els resultats són: 

 

Proveta E (MPa = N/mm2) Límit Elàstic (MPa) 

P1 (t = 2.3mm) 69280 273,9 

P2 (t = 2.3mm) 70007 274,2 

P3 (t = 3.2mm) 70770 297,13 

P4 (t = 3.2mm) 70447 296,27 

   Taula 6.1. Resultats extrets dels gràfics dels assaigs de tracció 

 

Dada Experimental Datasheet 

E mitjà (MPa = N/mm2) 70126 70000 

Límit Elàstic mitjà (MPa) 285 2403 

Límit Elàstic t=2,3 mm(MPa) 274,1 240 

Límit Elàstic t=3,2 mm(MPa) 296,7 240 

    Taula 6.2. Comparativa entre valors experimentals i valors de la fitxa técnica 

 

La mitjana aritmètica del límit elàstic no és del tot representativa, ja que veiem valors similars 

per a les dues provetes del mateix espessor, però els límits elàstics de cada gruix difereixen 

força. Per a les provetes de 2.3 mm s’obté un valor mig de 274,1 MPa, mentre que per a les 

de 3.2 mm aquesta mitjana és de 296,7 MPa. Això podria ésser degut a l’enduriment per 

deformació patit en el procés de conformat de les planxes de cada gruix. 

 

En conclusió, es pot dir que els valors experimentals són prou semblants als teòrics com per 

a assumir-los com a vàlids a l’hora d’aplicar-los a les simulacions i càlculs. 

 

                                                

3 Per a gruixos de fins a t = 150mm (Annex I). 
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6.4.2. Assaigs amb la fibra de carboni 

En el cas dels materials alternatius a l’alumini i l’acer, com seria el cas, la normativa especifica 

els tipus d’assaigs a realitzar, les dimensions de les provetes i la metodologia de la prova. 

Després, aquestes dades s’utilitzen per a omplir la plantilla del SES, on les fórmules i els 

càlculs ja hi estan introduïts, i automàticament el document indica si es compleixen els 

requeriments estructurals per a la competició. En aquest apartat s’especificaran i justificaran 

degudament tots els càlculs. Les dades dels assaigs queden recollides a l’Annex II.2. 

Primerament, es va considerar utilitzar laminats amb nucli, estil sandvitx. Es van fer uns 

assaigs a flexió amb provetes de 250mmx30mm amb apilaments [0º / 45º / Nucli / 45º / 0º]. 

Els nuclis van ser de xapes fines de fusta de bassa i suro, amb l’objectiu de comprovar la 

facilitat de conformar aquest tipus d’estructura. No obstant, totes les provetes van deslaminar-

se a valors de força massa baixos com per a considerar tan sols que treballaven com a unitat. 

En la Figura 6.19 es pot observar l’estat final d’algunes de les provetes després dels assaigs. 

D’aquesta manera, es va optar per fer una estructura monolítica, la qual aportava més pes, 

però es confiava molt més en la seva resistència. Abans de fer els assaigs oficials, es va 

validar amb provetes de 8 capes de fibra (de forma que el gruix era el mateix), que aquest 

tipus d’estructura no es deslaminava sota l’acció d’una força de flexió com les altres provetes 

(Figura 6.20). Amb valors de força molt més elevats que els aplicats a l’estructura sandvitx, 

les noves provetes no van deslaminar-se ni trencar, amb la qual cosa es va procedir a realitzar 

Figura 6.19. Deslaminat de les provetes amb nucli de suro 
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els assaigs per als documents de les competicions. 

 

 

Amb tot, es van escollir laminats de 8 i 12 capes de monolític de fibra de carboni, ja que 

aquests tenien gruixos de 2,2mm i 3,3mm, els més semblants als de l’alumini, i es va voler 

comprovar si mantenint la geometria i les toleràncies de la caixa quasi idèntiques es garantia 

la robustesa. 

La seqüència d’apilament i les direccions de les fibres van ser les d’un laminat simètric, essent 

en la de 8 capes [0º / 45º / 0º / 45º / 45º / 0º / 45º / 0º]T, i [0º / 45º / 0º / 45º / 0º / 45º / 45º / 0º / 

45º / 0º / 45º / 0º]T en la de 12. 

 

6.4.2.1. Assaig a flexió (3-point bending test) 

 

L’assaig a flexió es va dur a terme amb provetes com les especificades a la EV2..6.1, de 

275mmx500mm. Els suports semicilíndrics de la màquina d’assaig es trobaven a una 

distància de L = 400mm entre si, i la força s’aplicava a la línia central de la proveta, mitjançant 

un cilindre, com es pot apreciar a la Figura 6.21. 

Figura 6.20. Assaig a flexió de les provetes de monolític de fibra de carboni  

Figura 6.21. Assaig a flexió dels laminats estudiats 
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Els resultats dels assaigs de les dues provetes es fan palesos en els següents gràfics (𝐹 − 𝛿). 

També es realitzen els càlculs de la inèrcia, el Mòdul de Young i la tensió de ruptura de cada 

laminat. 

 

Assaig del laminat de 8 pells (t = 2,2 mm) 

 

 

 

En primer lloc, es calcula la inèrcia del panell: 

𝐼𝑧 =  
1

12
· 𝑏 · 𝑡3 =

1

12
· 275 · 2,23 = 244,02 𝑚𝑚4 

 

Tot seguit, es crea una línia de tendència en el gràfic, tot procurant que els valors finals no 

estiguin inclosos en aquesta, ja que tenen una desviació excessiva que no representa el 

comportament general. Aquesta línia té un pendent K =16,18, que correspondria a: 

 

𝐹 = 𝐾 · 𝛿 =  
48 · 𝐸 · 𝐼𝑧

𝐿3
· 𝛿 

Per tant:  

48 · 𝐸 · 𝐼𝑧

𝐿3
= 𝐾 →  𝐸 =

16,18 · 4003

48 · 244,02
= 88,41 𝐺𝑃𝑎 

 

I a partir del mètode de les seccions (es té el moment màxim en L/2) i la fórmula de Navier, 
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Figura 6.22. Gràfic Força-Desplaçament de la proveta de 8 capes assajada a flexió 
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considerant segons els assajos una 𝐹𝑚à𝑥 = 1020𝑁 i una 𝑦𝑚à𝑥 = 1,1 𝑚𝑚, ja que és la distància 

des de la línia mitja del gruix fins al punt més allunyat, tenint en compte que l’espessor és de 

2,2 mm: 

𝑀𝑧 =
𝐹

2
·

𝐿

2
− 𝐹 · (𝑥 −

𝐿

2
) → 𝑀𝑚à𝑥 = 100 · 𝐹𝑚à𝑥 

𝜎𝑟𝑢𝑝𝑡 =
|𝑀𝑚à𝑥|

𝐼𝑧
· 𝑦𝑚à𝑥 =

|−102000|

244,02
· 1,1 = 459,80 𝑀𝑃𝑎 

 

 

Assaig del laminat de 12 pells (t = 3,3 mm)  

 

 

 

Els càlculs, en aquest cas, es fan seguint la mateixa metodologia: 

 

𝐼𝑧 =  
1

12
· 𝑏 · 𝑡3 =

1

12
· 275 · 3,33 = 823,56 𝑚𝑚4 

  

𝐾 = 53,18 →  
48 · 𝐸 · 𝐼𝑧

𝐿3
= 𝐾 →  𝐸 =

53,18 · 4003

48 · 823,56
= 86,10 𝐺𝑃𝑎 

 

𝐹𝑚à𝑥 = 3528,6 𝑁 

𝑦𝑚à𝑥 = 1,65 𝑚𝑚 
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Figura 6.23. Gràfic Força-Desplaçament de la proveta de 12 capes assajada a flexió 
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𝑀𝑧 =
𝐹

2
·

𝐿

2
− 𝐹 · (𝑥 −

𝐿

2
) → 𝑀𝑚à𝑥 = 100 · 𝐹𝑚à𝑥 

 

𝜎𝑟𝑢𝑝𝑡 =
|𝑀𝑚à𝑥|

𝐼𝑧
· 𝑦𝑚à𝑥 =

|−352860|

823,556
· 1,65 = 706,96 𝑀𝑃𝑎 

 

6.4.2.1. Assaig a cisalla (punxonat) 

Aquest assaig es va fer sobre provetes de dimensions 100mmx100mm dels dos tipus de 

laminat. Consisteix en la penetració del panell per un punxó circular de 25mm de diàmetre per 

a veure el treball de les fibres sota un esforç de cisalla. A continuació s’observa el procediment 

en la Figura 6.24. 

 

 

 

Figura 6.24. Assaig de punxonat (esquerra) i proveta assajada (dreta) 
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 Assaig del laminat de 8 pells (t = 2,2 mm) 

 

Durant l’assaig, la proveta de 8 capes i gruix 2,2mm suporta una força màxima de 15906,6 N 

abans de patir un deslaminat. Així doncs, la tensió màxima suportada a cisalla és de: 

𝜏𝑚à𝑥 =
𝐹𝑚à𝑥

𝑆
=

15906,6

2,2 · 2 · 𝜋 ·
25
2

= 92,06 𝑀𝑃𝑎 

 

Assaig del laminat de 12 pells (t = 3,3 mm) 

En aquest cas, les 3,3mm de gruix de la proveta de 12 capes corresponent al terra de la 

bateria aguanten una força màxima de 23287,2 N.  
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Figura 6.25. Gràfic Força-Desplaçament de la proveta de 8 capes amb l’assaig de punxonat 

Figura 6.26. Gràfic Força-Desplaçament de la proveta de 12 capes amb l’assaig de punxonat 
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La tensió de cisalla, aleshores, és: 

𝜏𝑚à𝑥 =
𝐹𝑚à𝑥

𝑆
=

23287,2

3,3 · 2 · 𝜋 ·
25
2

= 89,85 𝑀𝑃𝑎 

 

6.5. Càlcul de cargols i adhesivats 

6.5.1. Anclatges de la bateria 

Per a collar la bateria al monocasc es van utilitzar 10 cargols M8x40 de qualitat 12.9. 

Usualment, degut al disseny del xassís, s’utilitzen 10 cargols, 5 a la part frontal de la bateria i 

5 a la posterior, de manera simètrica, amb femelles autoblocants i pletines de repartiment. 

Així doncs, per a comprovar si les unions aguantaran els 40g en el pla horitzontal i els 20g en 

direcció vertical requerits per la normativa, cal calcular la tensió admissible del cargol a partir 

de la qualitat: 

𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 12.9 → 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 1200 · 0.9 = 𝟏𝟎𝟖𝟎 𝑴𝑷𝒂 

A continuació, calculem les tensions de tracció i a cisalladura, utilitzant un paràmetre 𝛽 = 0,65, 

i la tensió equivalent de Von Mises per a la bateria amb la caixa d’alumini, en total uns 55 kg: 

𝜎 =
55 · 20 · 9,81

10
·

1

𝜋 ·
82

4

= 𝟐𝟏, 𝟒𝟕 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 = 1080 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 =
55 · 40 · 9,81

10
·

1

𝜋 ·
82

4

= 𝟒𝟐, 𝟗𝟒 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝛽 · 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 = 0,65 · 1080 = 702 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑒𝑞 𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √𝜎2 + 3 · 𝜏2 = 𝟕𝟕, 𝟒𝟎 𝑴𝑷𝒂 

També per a la bateria amb caixa de fibra de carboni, uns 52 kg: 

𝜎 =
52 · 20 · 9,81

10
·

1

𝜋 ·
82

4

= 𝟐𝟎, 𝟐𝟗 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 = 1080 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 =
52 · 40 · 9,81

10
·

1

𝜋 ·
82

4

= 𝟒𝟎, 𝟓𝟗 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝛽 · 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 = 0,65 · 1080 = 702 𝑀𝑃𝑎 
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𝜎𝑒𝑞 𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √𝜎2 + 3 · 𝜏2 = 𝟕𝟑, 𝟏𝟖 𝑴𝑷𝒂 

També cal tenir en compte si pot afectar l’aixafament del monocasc (t = 22mm) o del terra de 

la caixa a la fallada de la unió. S’usen els valors 𝛼 = 2, 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 = 1080 𝑀𝑃𝑎 i dades dels assaigs 

com  𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖 = 296,70 𝑀𝑃𝑎,  𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 = 706, 96 𝑀𝑃𝑎 i 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝑎𝑠𝑐 = 2500 𝑀𝑃𝑎, aquesta 

última extreta de la documentació interna de l’equip: 

 𝜎′𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖 =
55 · 40 · 9,81

10
·

1

8 · 3,2
= 𝟖𝟒, 𝟑𝟎 𝑴𝑷𝒂 ≤ min {𝛼 · 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 , 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖} = 296,70 𝑀𝑃𝑎 

 𝜎′𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 =
55 · 40 · 9,81

10
·

1

8 · 3,3
= 𝟖𝟏, 𝟕𝟓 𝑴𝑷𝒂 ≤ min{𝛼 · 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 , 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎} = 706,96 𝑀𝑃𝑎 

  𝜎′𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝑎𝑠𝑐 =
55 · 40 · 9,81

10
·

1

8 · 22
= 𝟏𝟐, 𝟐𝟔 𝑴𝑷𝒂 ≤ min{𝛼 · 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 , 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝑎𝑠𝑐} = 2160 𝑀𝑃𝑎 

 

6.5.2. Subjecció dels mòduls 

Tot i que la competició nomes exigia que les bateries no tinguessin joc dins l’acumulador, 

sense requerir l’ús de cargols, els mòduls de cel·les de la bateria del CAT10e es van collar a 

l’interior de la caixa mitjançant unes peces d’alumini roscades unides a les parets internes. 

D’aquesta manera, cada mòdul es subjectava per dos punts mitjançant unes pestanyes 

compreses en la seva estructura (Figura 6.27).  

 

Figura 6.27. Sistema de subjecció dels mòduls dins la bateria 
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6.5.2.1. Subjecció dels mòduls en la caixa d’alumini 

A partir d’una barra d’alumini de secció quadrada de 10mmx10mm, es van tallar petits prismes 

de 25mm de llarg, i es va mecanitzar fins a obtenir una geometria com la de la Figura 6.28. 

Els plànols de la peça queden adjunts a l’Annex III. Els suports disposaven d’un forat cec per 

on s’introduïa i soldava una vareta roscada de M5 d’alumini, a través d’un petit orifici en la part 

frontal.  

La seva subjecció a les parets internes de la caixa es va fer a través de l’ús de reblons de cap 

rodó de diàmetre 3 mm. Va semblar més adequada la opció d’utilitzar dos reblons enlloc d’un 

de sol d’un diàmetre més gran, per a evitar la rotació del suport sobre el mateix. 

Dos reblons subjectaven dos suports, a banda i banda de cada paret interna (un gruix total de 

1 + 2.3 + 1 = 4.3 mm), de la manera que s’observa en la Figura 6.29: 

 

Figura 6.28. Peces roscades per a la subjecció dels mòduls 

Figura 6.29. Unió de les peces roscades amb les parets internes  
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Aquest diàmetre de rebló és el mínim que el proveïdor de cargoleria ens podia oferir, de 

manera que es van realitzar els següents càlculs, a partir de les dades de la fitxa tècnica, per 

a comprovar que podien aguantar les acceleracions descrites a la normativa (40g en el pla 

horitzontal i 20g en el pla vertical).  

Segons el datasheet, els reblons (Annex I), posicionats de la manera que s’ha especificat 

prèviament, poden aguantar 550 N en direcció vertical (a cisalla), i 850 en horitzontal (a 

tracció). La força que cada mòdul, de 3,5 kg, genera sobre cada suport és: 

𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 = 𝑚𝑚ò𝑑𝑢𝑙 · 𝐺𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 · 9,81 ·
1

𝑛𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠
=

3,5 · 20 · 9,81

2
=  𝟑𝟒𝟑, 𝟑𝟓 𝑵 < 550 𝑁 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 = 𝑚𝑚ò𝑑𝑢𝑙 · 𝐺𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 · 9,81 ·
1

𝑛𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠
=

3,5 · 40 · 9,81

2
=  𝟔𝟖𝟔, 𝟕 𝑵 < 850 𝑁 

Vist això, donat que dos reblons subjecten dos suports, cada rebló ha d’aguantar com a mínim 

les forces màximes calculades, cosa que es compleix, basant-nos en les dades de la fitxa. Cal 

dir, però, que els mòduls no tenien cap mena de mobilitat dins la bateria, i que aquestes forces 

màximes probablement no s’arribarien a assolir mai, ja que la pròpia pressió amb les parets 

internes els subjectaria en un cas extrem. 

6.5.2.2. Subjecció dels mòduls en la caixa de fibra de carboni 

En el cas de la caixa de fibra era impossible reblonar els suports un cop fabricada, degut a la 

falta d’espai per a introduir la eina. En aquest cas, aleshores, es va utilitzar un adhesiu 

industrial basat en l’epoxi, ADEKIT H9952, amb el seu enduridor corresponent. 

Tenint en compte que l’àrea a adhesivar té una superfície de 250 mm2, i que cada mòdul de 

3,5 kg s’aguanta per dos suports, veiem que la força màxima a cisalla és la dels 40g en el pla 

horitzontal, ja que si l’aguanta se sobreentén que suportarà sense problemes els 20g: 

𝐹𝑐𝑖𝑠𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 = 𝑚𝑚ò𝑑𝑢𝑙 · 𝐺𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 · 9,81 ·
1

𝑛𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠
=

3,5 · 40 · 9,81

2
=  𝟔𝟖𝟔, 𝟕 𝑵 

𝜏 =
686.7

250
= 𝟐, 𝟕𝟒𝟕𝑴𝑷𝒂 
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Quant a la força en la direcció perpendicular a la paret interna (40g a tracció), trobem la tensió: 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 = 𝑚𝑚ò𝑑𝑢𝑙 · 𝐺𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 · 9,81 ·
1

𝑛𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠
=

3,5 · 40 · 9,81

2
=  𝟔𝟖𝟔, 𝟕 𝑵 

𝜎 =
686.7

250
= 𝟐, 𝟕𝟒𝟕𝑴𝑷𝒂 

Segons indica la fitxa tècnica (Annex I), a uns 80ºC l’ADEKIT en alumini podria suportar una 

tensió de cisalla de 18 MPa, i cal notar que la bateria com a màxim pot arribar als 60ºC. També 

especifica que la tensió màxima sota una força de tracció és de 42 MPa. És evident, aleshores, 

que l’adhesiu aguanta sense problemes. 

Tot i tenir dades de la fitxa tècnica, es van fer uns petits assajos al laboratori, amb provetes 

adhesivades enfront d’esforços de tracció i cisalla. Els resultats van ser positius, ja que les 

provetes es van desenganxar a forces molt més elevades que les requerides pels suports 

segons la normativa: 

𝐴𝑠𝑠𝑎𝑖𝑔 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó → 𝐹𝑚à𝑥 =  3089,73 𝑁 →  𝜎 =
𝐹𝑚à𝑥

𝑆𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑎
=

3089,73

150
= 20,6 𝑀𝑃𝑎  

𝐴𝑠𝑠𝑎𝑖𝑔 𝑎 𝑐𝑖𝑠𝑎𝑙𝑙𝑎 → 𝐹𝑚à𝑥 = 6002,96 𝑁 →  𝜏 =
𝐹𝑚à𝑥

𝑆𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑎
=

6002,96

625
= 9,604 𝑀𝑃𝑎  

𝑆𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 = 250 𝑚𝑚2 → 𝐹𝑚à𝑥 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó =  𝟓𝟏𝟓𝟎 𝑵  

𝑆𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 = 250 𝑚𝑚2 → 𝐹𝑚à𝑥 𝑐𝑖𝑠𝑎𝑙𝑙𝑎 = 𝟐𝟒𝟎𝟏, 𝟏𝟖  𝑵  

 

Figura 6.30. Gràfic Tensió a cisalla – Temperatura de l’ADEKIT 
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6.5.3. Subjecció de la tapa 

La tapa es va subjectar mitjançant 9 angles d’acer de 4 mm de gruix: 2 angles a 90º per a les 

parets laterals i la posterior, i 3 angles a 35º per a la part davantera. Tots ells garantien una 

estanqueïtat completa dins la caixa de bateries.  

La tapa d’alumini i la de fibra de carboni tenien una massa distinta, d’1,5 kg i 0,9 kg 

respectivament, però donat que la d’alumini és gairebé 600 grams més pesada, es van fer els 

càlculs per a aquesta darrera, i es va comprovar que l’ADEKIT aguanta la força necessària. 

𝐹𝑐𝑖𝑠𝑎𝑙𝑙𝑎/𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝑚𝑡𝑎𝑝𝑎 · 𝐺𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 · 9,81 ·
1

𝑛𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠
=

1,6 · 40 · 9,81

9
=  34,88 𝑁  

𝜏 = 𝜎 =
𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒

𝑆𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒
=

34,88

200
= 𝟎, 𝟏𝟕𝟒 𝑴𝑷𝒂 

D’altra banda, la tapa es va collar amb 9 cargols M4x10 de qualitat 12.9. Per a la d’alumini 

obtenim: 

𝜎 =
1,5 · 20 · 9,81

9
·

1

𝜋 ·
42

4

= 𝟐, 𝟔𝟎 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 = 1080 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 =
1,5 · 40 · 9,81

9
·

1

𝜋 ·
42

4

= 𝟓, 𝟐𝟎 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝛽 · 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 = 0,65 · 1080 = 702 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑒𝑞 𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √𝜎2 + 3 · 𝜏2 = 𝟗, 𝟑𝟕 𝑴𝑷𝒂 

I per a la tapa de fibra de carboni: 

𝜎 =
0,9 · 20 · 9,81

9
·

1

𝜋 ·
42

4

= 𝟏, 𝟓𝟔 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 = 1080 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 =
0,9 · 40 · 9,81

9
·

1

𝜋 ·
42

4

= 𝟑, 𝟏𝟐 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝛽 · 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 = 0,65 · 1080 = 702 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑒𝑞 𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √𝜎2 + 3 · 𝜏2 = 𝟓, 𝟔𝟓 𝑴𝑷𝒂 
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Per als càlculs de l’aixafament, prenent de la fitxa tècnica de l’alumini 5052 (Annex I) la dada 

 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖 = 65 𝑀𝑃𝑎, i de l’acer S235 un valor de  𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑎𝑐𝑒𝑟 = 235 𝑀𝑃𝑎: 

 𝜎′𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖 =
1,5 · 40 · 9,81

9
·

1

4 · 3,2
= 𝟓, 𝟏𝟏 𝑴𝑷𝒂 ≤ min {𝛼 · 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 , 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖} = 65 𝑀𝑃𝑎 

 𝜎′𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 =
0,9 · 40 · 9,81

9
·

1

4 · 3,3
= 𝟐, 𝟗𝟕 𝑴𝑷𝒂 ≤ min{𝛼 · 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 , 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎} = 706,96 𝑀𝑃𝑎 

  𝜎′𝑎𝑐𝑒𝑟 =
1,5 · 40 · 9,81

9
·

1

4 · 4
= 𝟒, 𝟎𝟖 𝑴𝑷𝒂 ≤ min{𝛼 · 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑟 , 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑎𝑐𝑒𝑟} = 235 𝑀𝑃𝑎 

 

6.6. Anàlisi estructural de les solucions constructives 

Per tal de verificar que en cap punt de la geometria se sobrepassaven les tensions 

admissibles, es va contrastar el disseny de la caixa de bateries amb la simulació numèrica 

realitzada amb el software ANSYS 19.0.  

Tot i que el disseny d’una peça és un procés iteratiu, durant el qual es va simulant cada 

disseny provisional per tal de corroborar que les tensions i deformacions patides pel mateix 

són les mínimes possibles, en aquest apartat només es mostrarà la simulació de la geometria 

considerada com a definitiva. 

 

6.6.1. Simplificacions 

Per a fer la simulació numèrica de la caixa de bateries, cal definir les simplificacions que es 

van aplicar al model de la peça. 

Per començar, no es va tenir en compte per aquest anàlisi la tapa de la caixa de bateries, ja 

que aquesta no té restriccions per normativa i se suposa que aporta rigidesa a l’estructura 

principal de la peça. 

Les bateries, per la seva banda, es van definir com a punts (keypoints) posicionats en el centre 

de masses de cada stack, i mallats amb elements tipus Structural Mass, amb la corresponent 

massa especificada. Es va procedir de la mateixa manera amb els elements de la zona de 

control. Els punts d'anclatge dels elements esmentats s'han considerat un únic node per punt 
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d'anclatge, prescindint així de les peces metàl·liques adhesivades a la part interior. Es va 

trobar adient fer aquesta simplificació, ja que un contacte superficial no és del tot realista si es 

té en compte la deformació de la caixa amb respecte a la rigidesa de les bateries. 

 

6.6.2. Mallat 

Les dues caixes de bateries, com s’ha vist anteriorment, consten de dos gruixos diferents per 

al terra i les parets verticals. No obstant, el model en ANSYS es va definir a partir d'una peça 

del software SolidWorks conformada per les superfícies mitges de cada paret, i es va utilitzar 

per a la malla l’element Shell181, molt útil per a superfícies de gruix petit.  

L'element Shell181 té 4 nodes, cadascun d’ells amb 6 graus de llibertat: tres desplaçaments i 

tres rotacions al voltant dels eixos x,y i z. 

Així doncs, es va definir el gruix de cada paret o superfície de la caixa en cadascun dels 

models (2,3 mm i 3,2 mm per a l’alumini i 2,2 mm i 3,3 mm per a la fibra de carboni). 

Posteriorment, es van mallar inicialment les superfícies en funció del gruix i amb una dimensió 

d’element de 5 mm. 

 

Figura 6.31. Element Shell181 
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    Figura 6.32. Mallat de la caixa de bateries 

 

6.6.3. Restriccions i forces 

Pel que fa a les restriccions, al haver modelat el sòlid amb superfícies, va ser precís crear 

couplings. Aquests couplings són restriccions introduïdes mitjançant equacions addicionals al 

model, i es creen per acoblar graus de llibertat entre nodes. Així, les superfícies es van unir 

per tal d’indicar que hi havia unions entre les diferents parets (externes i internes) i el terra, en 

el cas de la caixa d’alumini creades a partir dels cordons de soldadura, i en el cas de la caixa 

de fibra de carboni generades pel laminat.  Allà on la malla era contínua (en les unions de les 

parets verticals externes) els nodes ja es trobaven fusionats de per sí, i per tant no requerien 

més restriccions.  
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Es van crear couplings també entre els keypoints que representaven les masses dels 

elements de les bateries i els seus punts d’anclatge a l’interior de la caixa, per a representar 

les subjeccions. Cada mòdul, amb un pes de 3,5 kg, té dos punts d’anclatge. Els elements de 

control, amb un pes de 3kg, es troben units a un xassís amb quatre punts d’anclatge i amb el 

centre de masses desplaçat de la línia central de la bateria. 

Figura 6.33. Mallat amb couplings i restriccions 
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    Figura 6.34. Vista en planta del mallat amb restriccions 

 

   Figura 6.35. Detall de les restriccions de les bateries 
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Tanmateix, es va restringir tot moviment a les zones destinades a posicionar les unions 

cargolades de la caixa de bateries amb el monocasc, és a dir, als 10 forats de les pestanyes 

anterior i posterior del terra.  

 

                 Figura 6.36. Detall de les restriccions dels punts d’anclatge al monocasc 

 

En el cas de les forces aplicades, se'n poden distingir dues: 

 La força provocada per l’acceleració de la pròpia caixa de bateries 

 La força provocada per l’acceleració de les bateries i els elements de control dins 

la caixa 

Es van establir doncs les acceleracions corresponents segons la normativa a cada eix: 

 Eix X: ±40 · 9,81 m/s2 

 Eix Y: ±20 · 9,81 m/s2 

 Eix Z: ±40 · 9,81 m/s2 
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A continuació, amb aquestes acceleracions, les masses prèviament creades i la densitat que 

correspon a cada material, i que per tant s’introdueix separadament en cada model, s’obtenen 

les forces inercials que permeten realitzar l’anàlisi d’elements finits de la caixa de bateries. 

Cal especificar, però, que les simulacions mostrades en aquesta memòria corresponen a la 

combinació d'acceleracions més crítica, la formada per +40g (X), -20g (Y) i -40g (Z), segons 

els eixos referenciats en ANSYS. La resta de casos es poden consultar a l'Annex IV. 

 

 

6.6.4. Anàlisi estructural de la caixa de bateries d’alumini 

Un cop fets els assaigs, es van introduir a l’ANSYS els valors de les propietats de l’alumini 

6061 T6, juntament amb els valors de la densitat i coeficient de Poisson que dóna la fitxa 

tècnica, dins un model de material estructural, linial, elàstic i isotròpic. 

Figura 6.37. Implementació de les acceleracions al software 
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 Densitat: 2700 kg/m3 

 Mòdul de Young: 70126 MPa 

 Coeficient de Poisson: 0,33 

 Tensió de límit elàstic (2,3 mm): 274,1 MPa 

 Tensió de límit elàstic (3,2 mm): 296,7 MPa 

 

A partir de la solució d'ANSYS, fent l'anàlisi d'elements finits (Element Solution), s'observa 

com en el mapa de tensions de Von Mises apareixien uns valors de tensió molt elevats en 

alguns punts de la geometria.  

 

 

    Figura 6.38. Mapa de tensions de Von Mises de la caixa d’alumini 

Analitzant-los de manera més exhaustiva, es comprova que aquests valors corresponen als 

punts d'anclatge de les bateries, a les fixacions del monocasc, a formes complicades de la 



Pág. 74  Memòria 

 

peça o punts de soldadura, tots ells amb restriccions imposades..  

 

Es pot evidenciar com en aquestes zones d'altes tensions apareixen elements contigus en 

diversos colors, corresponents a rangs de tensió força diferents entre sí. No és possible que 

un únic node pertanyi a elements amb valors de tensió tan dispars, com es fa palès en 

múltiples punts de la caixa. Si es realitzés un estudi de convergència en aquests punts, es 

comprovaria com, a mesura que es refina la malla en la zona reduint el tamany d'element, la 

tensió es dispararia sense arribar a convergir en cap valor.  

 

Amb tot, es va deduir que són singularitats, probablement generades pels couplings imposats, 

i que per tant, no es poden tenir en compte en l'anàlisi estructural, ja que no donen resultats 

veraços en aquests punts. 

 

Figura 6.39. Punts singulars en les unions de la peça 
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    Figura 6.40. Detall de les singularitats en els punts d’anclatge 

 

Partint, doncs, d’aquesta premissa i amb l’objectiu de visualitzar millor la distribució de les 

tensions, es van modificar les tensions límit per tal de suprimir aquells elements que 

provocaven les singularitats, la majoria dels quals apareixen en gris sota les noves condicions.  
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   Figura 6.41. Mapa de tensions de Von Mises ometent les singularitats 

 

La tensió màxima sense tenir en compte les singularitats estava en aquesta ocasió en la paret 

externa dreta de la bateria.  

Es van llistar els resultats dels elements de la regió esmentada. En la zona es troba el valor 

de tensió equivalent més alt, de 127,05 MPa. 
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Figura 6.43. Llistat de resultats de tensions en la part frontal 

Figura 6.42. Detall de les tensions en la part frontal 
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En altres parts que es podrien considerar crítiques, com ara la zona d’unió d’aquesta mateixa 

paret amb la posterior, els valors de tensió equivalent eren més baixos, de 72,293 MPa, de 

manera que el factor de seguretat es va calcular amb l’anterior resultat: 

              Figura 6.44. Detall de les tensions en la part posterior 

 

Figura 6.45. Llistat de resultats de tensions en la part posterior 
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Es va calcular, amb la tensió de límit elàstic de les planxes de 2,3 mm, i la tensió de 127,05 

MPa un factor de seguretat de 2,15.  

El desplaçament màxim, d’altra banda, exagerat en les il·lustracions, té un valor en aquest 

cas de 2,43 mm, localitzat en la zona superior de la paret exterior dreta.  

 

          Figura 6.46. Mapa de desplaçaments 

Tanmateix es pot remarcar que el pes dels elements de la bateria, al no estar repartit de 

manera simètrica, ja que una de les divisions consta d’un únic mòdul i els components de 

control tenen el seu centre de masses desplaçat cap a un costat, les forces tampoc es 

reparteixen uniformement entre els 10 cargols de la base, la qual cosa s’ha idealitzat en els 

càlculs anteriors per a simplificar-los. 
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    Figura 6.47. Vista en planta del mapa de tensions de Von Mises 

 

6.6.5. Anàlisi estructural de la caixa de bateries de fibra de carboni 

Anàlogament al procés de la caixa d’alumini, a partir dels assajos es van explicitar els valors 

de les propietats del laminat, el qual al ser isotròpic té les mateixes propietats en totes 

direccions. Com en els assaigs van sortir tensions de ruptura força dispars entre els dos 

espessors, probablement degut a la laminació manual, es va optar per utilitzar el valor més 

restrictiu de les dues, el corresponent a la proveta de 2,2 mm de gruix.  

 Densitat: 1750 kg/m3 

 Mòdul de Young: 87255 MPa 

 Coeficient de Poisson: 0,1 

 Tensió de ruptura: 459,8 MPa 

En el cas de la fibra de carboni, la simulació del cas crític permetia intuir l’aparició de les 

mateixes singularitats que en l’alumini, en les unions amb couplings i en els anclatges: 
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Una vegada omeses, les zones crítiques es feien més paleses: 

Figura 6.49. Mapa de tensions de Von Mises de la caixa de fibra de carboni 

Figura 6.48. Mapa de tensions de Von Mises ometent les singularitats 
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Estudiant de nou, les zones més critiques, que coincideixen, com era esperable, amb les de 

la simulació de la caixa d’alumini, s’obté una tensió màxima de 113,90 MPa en la part frontal 

de la paret dreta. Quant a la cantonada posterior dreta, el valor de tensió màxima és de 60,986 

MPa:  

 

 

 

Figura 6.51. Llistat de resultats de tensions en la part posterior 

Figura 6.50. Llistat de resultats de tensions en la part frontal 
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El desplaçament màxim sota aquestes circumstàncies era de la magnitud de 1,73 mm en la 

paret dreta:  

Amb tot, dividint la tensió de ruptura pel valor de 113,9 MPa trobat en el mapa de tensions, 

se’n derivava que la caixa de fibra de carboni presentava un factor de seguretat de 4,04. 

 

 

Figura 6.52. Mapa de desplaçaments 
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7. Processos de fabricació 

7.1. Caixa de bateries d’alumini 

Per a la fabricació de la caixa de bateries d’alumini (suport gràfic adjunt a l’Annex V.1) es van 

seguir el següent procediment: 

 Primerament, es van adquirir planxes d’alumini 6061 T6 (per a les parets i el terra) i 

5052 (per a la tapa), amb gruixos 2.3 mm i 3.2mm.  

 

 Mitjançant un tall làser, es van tallar les parets a partir dels plànols de cadascuna en 

format DXF (Annex III). Tot i així, es van dissenyar les parets amb unions 

encadellades, per tal de poder soldar d’una manera senzilla tot garantint les cotes. 

 

 Es van mecanitzar uns blocs d’alumini a partir d’una barra de secció quadrada de 10 

mm x 10 mm i se’ls hi va soldar una vareta roscada M5. Es van reblonar els petits 

blocs roscats a les parets internes. 

 

 Es van soldar totes les unions, tenint molt en compte la dilatació tèrmica del material, 

ja que en anys anteriors aquesta havia provocat problemes en les peces. Tanmateix, 

es va realitzar la soldadura introduint als espais de la caixa unes costelles d’acer per 

tal de evitar qualsevol deformació de les parets. La soldadura es va fer per punts en 

el cas dels encaixos amb el terra i dels encaixos parets externes-internes. Les parets 

externes entre sí es van unir amb soldadura contínua. També es van polir els punts 

de soldadura per la part del terra de la caixa amb l’objectiu que aquesta recolzés 

uniformement sobre el monocasc.  

 

 Es va fer, d’altra banda, un tall làser de la tapa a partir de la xapa 5052 i un plec de 

35º de la mateixa. 

 

  Es va laminar l’interior de la caixa amb una capa de fibra de vidre amb una resina 

epoxi (EPOLAM 2500) que garantia un entorn aïllant elèctric i ignífug. Totes les parts 

difícils de laminar van ser recobertes amb cinta de poliamida. 
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 Es van tallar, plegar, taladrar i adhesivar 9 angles d’acer S235 a les parets externes 

de la caixa per a poder collar-hi la tapa. 

 

 Es van afegir unes juntes de goma a les vores de les parets verticals per a crear 

estanqueïtat i fer de filtre anti-EMIs un cop collada la tapa, i unes corretges per al 

transport de la bateria. 

7.2. Caixa de bateries de fibra de carboni 

La fabricació de la caixa de bateries de fibra de carboni (suport gràfic adjunt a l’Annex V.2)  va 

constar d’una sèrie de processos totalment manuals, ja que al no tenir precedents de 

monolític, l’equip no comptava amb els mitjans necessaris per a fer-la de la manera més 

òptima. El procés de fabricació va ser el següent: 

 Es van tallar motlles de DM amb les cotes dels stacks, i es van rebaixar nombroses 

vegades per tal d’aconseguir unes mesures molt exactes i les cares amb el millor 

acabat superficial possible. També es va fer un motlle per a laminar la tapa, amb un 

angle de 35º, i un altre amb les cotes internes de la zona de control. Es van envernissar 

diverses vegades amb un vernís d’imprimació G4, cada 8 hores fins a eliminar-ne la 

porositat.  

 

 Es van fer retalls de fibra de carboni, a 0º i 45º, de fibra de vidre i de malla de coure. 

La malla de coure és necessària per a totes aquelles peces del cotxe fetes amb fibra 

de carboni (i per tant, potencialment conductores) per tal de referenciar-les al mateix 

punt de voltatge que la resta del vehicle. Tot el monocasc està recobert amb malla de 

coure en el seu interior, de manera que queda en contacte directe amb la malla de 

coure de la bateria.  

 

 Abans del procés de laminat, cal encerar correctament els motlles a utilitzar. Es van 

aplicar de 6 a 8 capes de cera consecutives abans de cada laminació, deixant actuar 

cada una 15 minuts, polint-la i aplicant-ne una de nova. 

 

 Es va fer la barreja de la resina utilitzada, EPOLAM 2500, amb el seu enduridor, amb 

una proporció del 22% del pes de la resina. La mescla compleix FAR25. 
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 Es van laminar els 7 stacks de la caixa (Annex III) amb una capa de fibra de vidre i 4 

capes de fibra de carboni (0º/45º/0º/45º). Es laminaven per totes les cares menys per 

la que seria la obertura superior, i es va procurar deixar un marge de laminat per a 

després retallar-lo a la mesura idònia. 

 

 Un cop laminades les 4 capes d’un stack, s’aplicava una capa de Peel Ply, un teixit 

sintètic que no s’adhereix a la resina, per a generar una microtextura que propiciés el 

posterior enresinat. També s’hi afegiren una capa de film sangrador i una de manta 

d’absorció per a eliminar l’excés de resina. 

 

 Es va fer el buit del conjunt amb l’ajuda d’una bomba i una bossa de buit, i es va deixar 

curar cada stack durant 12 hores.  

 

 Es va laminar de la mateixa manera la zona de control (Annex III), i en una taula plana 

d’alumini es va laminar una planxa de 12 capes de fibra de carboni per al terra de la 

caixa. 

 

 Quan es van desenmotllar tots els stacks i la zona de control, es van enresinar entre 

si i amb el terra, fent de nou un buit per a aconseguir que l’adhesivat fos total, i 

comprovant que les parets verticals quedessin totalment alineades. Es va constatar 

que les cotes de gruix de les parets havien quedat molt exactes. Cal remarcar que els 

motlles de les zones de control i potència, tot i no tenir angles negatius, al ser 

prismàtics, tenien angles nuls, quelcom poc recomanable per a un òptim desenmotllat. 

Tot i així, no van presentar cap mena d’inconvenient a l’hora d’extreure’ls. 

 

 Es van laminar les parets verticals d’aquest conjunt amb quatre capes més de fibra de 

carboni (45º/0º/45º/0º), i una de malla de coure a tot l’exterior, incloses les parts visibles 

del terra. Es van tallar i laminar directament sobre la peça 8 nervis de 12 capes de 

fibra de carboni, per a col·locar-los en els angles rectes entre les parets verticals i el 

terra. 

 

 Posteriorment, es va laminar la tapa, també amb fibra de vidre i malla de coure  per a 

l’interior i l’exterior, respectivament. 
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 Es va submergir la peça en aigua fins a una alçada determinada per a constatar que 

no hi havia cap zona amb un laminat incorrecte que pogués provocar que s’hi escolés 

l’aigua durant les proves sobre mullat. 

 

 Més endavant, es van retallar les parts sobrants de la caixa mitjançant eines de tall 

tipus Dremel. Es van fer els forats per a col·locar els ventiladors, el cablejat, els cargols 

i tots els connectors necessaris, amb broques i corones. 

 

 Es van posicionar i enganxar amb un adhesiu autoextingible (ADEKIT H9952) els 

suports roscats dels mòduls. Aquesta sèrie de suports es va mecanitzar sense els 

forats per als reblons, ja que era impossible introduir la eina reblonadora en l’espai 

d’un stack, i es va optar per adhesivar-los. Prèviament, però, es va haver de polir la 

superfície del suport per tal que l’ADEKIT funcionés correctament. Aquest adhesiu 

necessitava 16 hores de curació. 

 

 Es van adhesivar, a l’igual que en la caixa metàl·lica, els angles per a collar la tapa, i 

es van afegir les juntes d’estanqueïtat i les corretges. Totes les parts sense fibra de 

vidre van ser recobertes amb cinta de poliamida. 

Figura 7.1. Explosionat de la caixa de fibra de carboni 
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8. Estudi econòmic 

La viabilitat d’aquest projecte resideix en gran mesura en el pressupost de què l’equip disposa. 

És cert, però, que molts dels processos i materials requerits per a la manufactura són 

usualment proporcionats per empreses i col·laboradors. Per això, l’estudi econòmic pretén 

contemplar un pressupost estimat talment com si la caixa de bateries es realitzés havent 

d’invertir en totes les fases de la seva fabricació. El procés va ésser pràcticament manual en 

la seva totalitat, però en una fabricació a escala industrial es reduiria molt el cost unitari. 

8.1. Recursos humans 

Els processos de recerca, disseny i la manufactura de les dues caixes de bateries del CAT10e 

impliquen uns costos de personal indicats en la taula següent: 

 

8.2. Software 

El software de disseny i simulació, imprescindible en aquest tipus de projectes, acostuma a 

tenir una llicència anual tancada i sovint força cara. No obstant, una sola llicència ens permet 

fer el disseny complert de les dues caixes de bateries. És precís fer el càlcul del cost de les 

llicències [20][21] en funció de les hores útils de simulació. 

                                                

4 Sous mitjans utilitzats per l’equip per a la confecció dels documents de costos per a les competicions. 

 Caixa de bateries d'alumini Caixa de bateries de fibra de carboni 
Concepte Temps [h] Preu unitari [€/h]4 Cost [€] Temps [h] Preu unitari [€/h] Cost [€] 

Recerca 110 50 5.500 300 50 15.000 
Disseny  250 50 12.500 400 50 20.000 
Fabricació 100 30 3.000 400 30 12.000 

TOTAL   21.000   47.000 

Taula 8.1. Taula de costos dels recursos humans 

Taula 8.2. Taula de costos del software emprat 

 Software 
Concepte Preu unitari [€/u] Vida útil [anys] Ús [h] Amortització [€] 

Equip informàtic (MSI GP62 6QF) 900 4 1060 30 
Llicència d’ANSYS 22.000 1 120 300 
Llicència de SolidWorks 10.000 1 180 200 

TOTAL    530 
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8.3. Recursos materials 

En un projecte d’aquestes característiques, els recursos materials engloben una gran part del 

pressupost total. Els costos unitaris són aproximacions dels preus reals de les empreses 

proveïdores de l’equip [1]. 

 

  Caixa de bateries d'alumini 

Material Quantitat total Preu unitari Cost [€] 

Alumini 1,55 m2 190 €/m2 294,50 

Fibra de vidre 1,53 m2 7,5 €/m2 11,48 

EPOLAM 2500 2,5 l 26,12 €/l 65,30 

Junta de goma 2,5 m 0,8 €/m 2,00 

Barra d'alumini 1 m 1,5 €/m 1,50 

Varilla roscada 1 m 3,2 €/m 3,20 

Cargoleria 135 elements   3,60 

SUBTOTAL   -  381,58 

Eines Temps [h] Preu unitari [€/h] Cost [€] 

Reblonadora 0,5 0 0,00 

Pistola de calor 0,5 0,01 0,01 

Corró i pinzells 50 0 0,00 

SUBTOTAL     0,01 

Processos especials Temps [h] Preu unitari [€/h] Cost [€] 

CNC 2 52,75 105,50 

Tall làser 1,5 20 30,00 

Plegat 0,1 5 0,50 

Soldadura 2 43 86,00 

SUBTOTAL     191,50 

TOTAL   573,08 

 

            Taula 8.3. Taula de costos dels recursos materials de la caixa d'alumini 
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  Caixa de bateries de fibra de carboni 

Material Quantitat total Preu unitari  Cost [€] 

Fibra de carboni 10,4 m2 63,6 €/m2 661,44 

Fibra de vidre 1,53 m2 7,5 €/m2 11,48 

Malla de coure 0,82 m2 13,9 €/m2 11,40 

EPOLAM 2500 2,5 l 26,12 €/l 65,30 

DM 0,46 m2 11,4 €/m2 5,24 

Vernís G4 100 cl 0,24€/cl 24,00 

Cera desenmotllant 150 g 0,057 €/g 8,55 

Junta de goma 2,5 m 0,8 €/m 2,00 

Barra d'alumini 1 m 1,5 €/m 1,50 

Varilla roscada 1 m 3,2 €/m 3,20 

ADEKIT H-991 0,3 l 16,4 €/l 4,92 

Cargoleria 83 elements -  2,80 

SUBTOTAL     802 

Eines Temps [h] Preu unitari [€/h vida útil] 5 Cost [€] 

Tisora 0,5 0 0,00 

Radial 3 0,03 0,09 

Dremel 2 0,01 0,02 

Taladre 0,5 0,01 0,01 

Polidora 3 0,02 0,06 

Pistola de calor 0,5 0,01 0,01 

Corró i pinzells 50 0 0,00 

Eines de buit 170 0,01 1,70 

SUBTOTAL     1,88 

Processos especials Temps [h] Preu unitari [€/h] Cost [€] 

CNC 2 52,75 106 

Soldadura 0,2 43 9 

SUBTOTAL     114 

TOTAL   917,81 

 Taula 8.4. Taula de costos dels recursos materials de la caixa de fibra de carboni 

 

 Caixa de Bateries d'alumini Caixa de Bateries de fibra de carboni 

Cost total [€] 22103,08  48447,81  

    Taula 8.5. Costos totals de les dues caixes de bateries 

                                                

5 Valors arrodonits a la centèsima 
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9. Planificació del projecte 

En aquest apartat es pot veure en un diagrama de Gantt la planificació del projecte de 

fabricació que es va seguir per a la fabricació de la caixa de bateries del CAT10e. Es divideix 

la mateixa en les etapes de disseny, construcció i de proves.  

Cal remarcar que normalment no es redissenya una peça a mitja temporada, ja que les dates 

límit de les fases són comunes per a tot l’equip, per tal de poder garantir les proves en pista 

del cotxe com a mínim durant un mes. De manera excepcional, però, en vista que la caixa 

d’alumini es va fabricar sense impediments i de manera ràpida, es va decidir iniciar un segon 

masterplan de fabricació per a la caixa de fibra. 

DISSENY DE LA CAIXA D'ALUMINI 01/09/2016 25/10/2016 54

Estudi de normativa 01/09/2016 06/09/2016 5

Estudi de materials i solucions constructives 01/09/2016 12/09/2016 11

Disseny provisional de la caixa d'alumini 06/09/2016 18/09/2016 12

Disseny final de la caixa d'alumini 18/09/2016 18/10/2016 30

Assaigs i càlculs 27/09/2016 10/10/2016 13

Simulació de la caixa d'alumini 10/10/2016 25/10/2016 15

CONSTRUCCIÓ DE LA CAIXA D'ALUMINI 25/10/2016 30/11/2016 36

Comanda d'alumini 25/10/2016 06/11/2016 12

Comanda dels talls làser i plegats 06/11/2016 11/11/2016 5

Comanda de l'utillatge de soldat 25/10/2016 01/11/2016 7

Mecanitzat dels suports de la caixa d'alumini 06/11/2016 18/11/2016 12

Reblonat dels suports a les parets 18/11/2016 19/11/2016 1

Soldadura de la caixa d'alumini i dels suports 18/11/2016 19/11/2016 1

Laminació de fibra de vidre 19/11/2016 24/11/2016 5

Adhesivats i altres 24/11/2016 30/11/2016 6

DISSENY DE LA CAIXA DE FIBRA DE CARBONI 06/11/2016 18/12/2016 42

Estudi de solucions constructives 06/11/2016 18/11/2016 12

Assaigs i càlculs (SES) 18/11/2016 18/12/2016 30

Disseny final de la caixa de fibra de carboni 18/11/2016 09/12/2016 21

Simulació de la caixa de fibra de carboni 03/12/2016 18/12/2016 15

CONSTRUCCIÓ DE LA CAIXA DE FIBRA DE CARBONI 18/12/2016 27/05/2017 160

Comanda de fibres i resines 18/12/2016 07/01/2017 20

Mecanitzat dels suports de la caixa de fibra de carboni 07/01/2017 15/01/2017 8

Soldadura dels suports 15/01/2017 16/01/2017 1

Fabricació dels motlles 18/12/2016 27/01/2017 40

Laminació de la caixa 28/01/2017 05/05/2017 97

Tall de la caixa 05/05/2017 17/05/2017 12

Adhesivats i altres 17/05/2017 27/05/2017 10

Preparació de BMS, stacks  i connexionat 30/10/2016 08/01/2017 70

Muntatge de la bateria en la caixa d'alumini 08/01/2017 29/01/2017 21

Muntatge de la bateria en la caixa de fibra de carboni 26/05/2017 30/05/2017 4

PROVES 01/02/2017 15/07/2017 164

Oct. Nov. Des. Gen. Jul.Feb. Mar. Abr. Mai. Jun.ACTIVITAT INICI FI DURACIÓ (Dies) Set.

Figura 9.1. Diagrama de Gantt de la planificació del projecte 
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Finalment, un cop exposada aquesta planificació, és important aclarir que la fase de proves 

inclou no únicament les proves en pista del cotxe, sinó també les pròpies del tren de potència, 

com el mapejat del motor, el cliclat dels mòduls, les proves de l’inversor o les de refrigeració. 

Amb tot, es veu com en una temporada, qualsevol imprevist (com ara un retard en les 

comandes o la ruptura o fallada d’algun element) pot tenir conseqüències fatals en la 

planificació de la construcció del vehicle, en detriment del temps que aquest es podrà provar 

sobre l’asfalt.  
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10. Estudi de l’impacte mediambiental 

En aquest apartat s’analitza l’impacte ambiental dels materials utilitzats per a les caixes de 

bateries, el qual és un factor a tenir en compte a l’hora d’escollir-los. L’ETSEIB Motorsport, per 

la seva part, procura un reciclatge adequat dels materials i químics sobrants, així com de les 

pròpies bateries i components electrònics. Sovint, materials sobrants amb un reciclatge 

dificultós es retornen a l’empresa proveïdora per tal que aquesta s’encarregui de la gestió dels 

residus. 

10.1.  Impacte mediambiental de l’alumini 

L’alumini avui dia és un material reciclable en la seva totalitat, amb la capacitat de mantenir 

inalterades les seves propietats. No obstant, la seva sola extracció ja representa un impacte 

ambiental notori, ja que les emissions de CO2 són elevades. Tanmateix, durant les extraccions 

es contaminen les aigües superficials i freàtiques degut a la formació de llot vermell (una 

barreja d’elements molt corrosiva), i es produeix la desforestació de les zones de cantera de 

bauxita, la mena d’aquest metall [22]. 

D’altra banda, la producció d’una tona d’alumini requereix d’un consum energètic de la 

magnitud de 15000 kWh, juntament amb la generació de gran quantitat de residus minerals i 

de gasos tòxics emanats a l’atmosfera durant l’electròlisi, com ara el diòxid de sofre o vapors 

de quitrà. A més, els sobrants líquids i les aigües de refrigeració acaben originant la 

contaminació de rius i mars. 

De la mateixa manera, el consum excessiu d’envasos d’alumini produeix a la seva vegada un 

excedent de residus que van a parar al mar i altres hàbitats naturals, ocasionant efectes nocius 

en la fauna i la flora. 

Reciclar l’alumini redueix en un 95% la contaminació atmosfèrica que se’n deriva de la seva 

producció, així com també minva en un 90% l’energia consumida en el seu processament a 

partir de la matèria primera. Comporta, amb tot, un important estalvi econòmic, energètic i de 

residus. 
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10.2.  Impacte mediambiental de la fibra de carboni  

La fibra de carboni i les resines tenen efectes nocius en la salut. Per una part, les microfibres 

de carboni, suspeses a l’aire durant la fabricació de peces d’aquest material, són respirables, 

i si els treballadors no es troben sota les condicions idònies, poden patir irritacions de la pell i 

les mucoses i altres problemes en el sistema respiratori. Per l’altra, les resines epoxi, 

biològicament actives, poden provocar marejos, cefalees, pèrdues d’equilibri o desorientació. 

Tot i que el procés dista de ser òptim actualment, el reciclatge de la fibra de carboni pot 

recuperar una petita part de l’alglutinant de les fibres mitjançant la piròlisi [23], un procés 

costós si es té en compte que les resines són termoestables. Així, les fibres queden 

alliberades de la matriu i es poden reutilitzar, tot i que se’n degraden lleugerament les 

propietats, i el mètode provoca emissions de gasos contaminants. 

Nogensmenys, durant els darrers anys s’ha desenvolupat un mètode de reciclatge [24] que 

recupera gairebé el 100% del material sense produir elements contaminants, i ja s’està posant 

en marxa. Tot i ser un procés immòdic, el futur per a la fibra de carboni és mediambientalment 

favorable. 
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11. Resultats 

Finalitzant l’etapa de construcció de la temporada 2016-2017, es va testejar la bateria amb el 

monoplaça sobre asfalt. Primerament, amb la caixa d’alumini, obtenint uns valors  de 

temperatura màxima i resistència favorables. Un cop enllestida la caixa de fibra de carboni, 

durant les proves amb aquesta es va observar que els valors de temperatura màxima no 

diferien en excés respecte la caixa d’alumini, i que eren assumibles si l’ús de la nova caixa 

aportava una reducció de pes important.  

Com s’ha esmentat en l’apartat d’anàlisi estructural, en la combinació d’acceleracions més 

crítica la caixa de fibra de carboni presentava un factor de seguretat de 4,04 enfront del factor 

de 2,15 de l’acumulador d’alumini. 

D’aquesta manera, per a les competicions d’Àustria, Alemanya i Espanya es va optar per 

portar la caixa de bateries de fibra de carboni i defensar-ne el seu disseny davant dels jutges. 

Aquesta nova caixa tenia un pes de 4,9 kg davant dels 7,5 kg de la caixa d’alumini, i va donar 

molt bons resultats durant les etapes de funcionament del tren de potència. 

 

 

Figura 11.1. CAT10e en pista al circuit Hockenheimring 



Pág. 96  Memòria 

 

12. Conclusions 

Com a conclusions es destaquen les següents: 

 El disseny de la caixa de bateries del CAT10e millora notablement les prestacions 

d’aquesta en comparació amb les muntades anteriorment.  

 En comparació amb anteriors temporades, s’ha assolit una millor refrigeració de les 

bateries mitjançant una entrada d’aire directa als stacks, juntament amb una ampliació 

de les toleràncies internes i una optimització en l’empaquetament de les cel·les. 

 Les millores incorporades en la caixa de fibra de carboni amb respecte la d’alumini 

son l’augment de la seva robustesa estructural, amb un coeficient de seguretat de 4,04 

enfront d’un 2,15, i una reducció de 2,6 kg en el seu pes total. 

 L’estudi econòmic va permetre estimar que el sobrecost de fabricació de la caixa de 

fibra de carboni envers la d’alumini bateries, era perfectament assumible i 

dimensionat. 

 La fibra de carboni va demostrar avantatges sobre l’alumini, la qual cosa aconsella 

l’abandó de l’ús de caixes de bateries metàl·liques i l’enfocament dels recursos de 

l’equip en els composites. 

 L’aprenentatge i incorporació de noves tècniques de laminat per part de l’ETSEIB 

Motorsport poden ajudar a esmenar imperfeccions en les peces, tot estalviant 

recursos. 

Cal, però, esmentar algunes limitacions que acompanyaren el procés i que alhora 

constitueixen aspectes susceptibles de millora de cara a futures temporades: 

 La necessitat d’adaptació a la geometria del xassís, al qual es fixa la bateria, 

condiciona notablement el disseny d’aquesta. Un disseny diferent del monocasc 

hagués permès la fabricació d’una caixa de bateries amb un empaquetament i 

refrigeració més òptims. 

 

 En absència dels recursos tècnics i econòmics que permetessin l’ús del Kevlar, aquest 

va quedar descartat, tot i ser el millor candidat per a la construcció de la caixa de 

bateries. 
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 El càlcul de cargols realitzat en aquest treball és un càlcul bàsic fonamentat en els 

coneixements adquirits durant el Grau a l’assignatura Resistència de Materials. Un 

càlcul avançat aplicat a les unions cargolades d’alta qualitat podria ajustar-se millor a 

la realitat. 

 

 Al ser aquest un primer disseny de caixa de bateries de composites, es va optar per 

la fabricació feta íntegrament per l’equip a les instal·lacions de la universitat, sense 

recórrer a un producte de laminat industrial. Això pot comportar certa variabilitat en les 

cotes i acabats, així com petits defectes en la peça. 

El projecte estableix una base de coneixements sobre laminats de fibra de carboni, el seu 

comportament, els seus assaigs i les tècniques constructives, tot explicitant-ne les deficiències 

i mostrant un camí de futura millora, com podria ser fabricar motlles a partir de fresats, o 

utilitzar prepreg per a acabats idonis i per a la minimització de defectes interns.  

A més a més, el projecte m’ha ajudat a adquirir coneixements sobre els materials compostos 

i a entendre com poden ser tot un afegit dins el món de la competició. Tanmateix, ha requerit 

aprofundir en el maneig del software emprat. El treball pot servir com a base i guia de disseny 

per a futures caixes de bateries o altres parts del vehicle, encara que és precís seguir estudiant 

diferents geometries i materials. 
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Agraïments 

Al meu tutor, en Jordi Bonada, pel seguiment i l’ajuda proporcionades durant la realització del 

meu treball.  

Als companys d’equip que durant dues temporades han invertit el seu temps i esforç en crear 

quelcom tan gratificant com són dos monoplaces que han marcat un abans i un després en la 

història de l’Escola. 

Tanmateix, vull destacar la feina dels tècnics de laboratori, personal del Departament de 

Resistència de Materials i, en general, hom qui participa, indirectament però activa, en què el 

projecte de l’ETSEIB Motorsport surti endavant any rere any. 
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II. Assaigs 

II.1. Assaigs amb alumini 

 

PROVETA 1 (2.3mm) Secció 56,72 mm2   

TWSX|.|/|.|34|1|1|E|2|A L=250 mm Extens. (mm) 20   

-23.SXSTest Control Started Time: 0,0106  

 Calendar Time: 13/03/2018 12:11:02  

 File Name: 
C:\TS2\twsx\Traccio-
Metalls.000 

  

 Procedure Name: Traccio-acer Default  

 Operator: MTS    

 Teststar Config: 
C:\TS2\config\25Tn-
traccioN-mm.tcc 

  

      

DRP Process Data Mesures 
Time: 
32,346996 

 

Extensòmetre Time 
 

Força 
 

Deformació Tensió 1  

mm Sec N - Mpa  

0,001043655 0,49199998 176,49438 5,21827E-05 3,111678068  

0,002009071 0,80199993 331,63715 0,000100454 5,846917313  

0,003112405 1,2657999 572,97028 0,00015562 10,10173272  

0,005043238 2,0383999 960,82709 0,000252162 16,93982881  

0,006008656 2,4471998 1176,3031 0,000300433 20,73877116  

0,007111989 2,8629999 1374,541 0,000355599 24,2337976  

0,008077405 3,3045998 1615,8743 0,00040387 28,48861601  

0,009042823 3,6911998 1779,636 0,000452141 31,375811  

0,010008239 4,0597997 1977,8739 0,000500412 34,87083745  

0,011111572 4,5075998 2210,5881 0,000555579 38,97369711  

0,01207699 4,8841996 2374,3501 0,00060385 41,86089739  

0,013042406 5,2881994 2589,8262 0,00065212 45,65984133  

0,01414574 5,6445994 2788,064 0,000707287 49,15486601  

0,015111157 6,0315995 2969,0637 0,000755558 52,34597496  

0,016076574 6,4957995 3201,7778 0,000803829 56,44883286  

0,017041991 6,8593998 3391,3967 0,0008521 59,79190233  

0,018007407 7,2417994 3589,635 0,00090037 63,28693583  

0,019110741 7,6711998 3787,8728 0,000955537 66,78196051  

0,020076158 7,9909997 3960,2534 0,001003808 69,82111072  

0,021179492 8,4477997 4192,9673 0,001058975 73,92396509  

0,022006992 8,8737993 4382,5864 0,00110035 77,26703808  

0,023110325 9,2811995 4598,0625 0,001155516 81,06598202  
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0,024075743 9,660799 4787,6812 0,001203787 84,40904795  

0,025041159 10,046 4994,5381 0,001252058 88,05603138  

0,026006576 10,451799 5175,5381 0,001300329 91,24714563  

0,02710991 10,8888 5399,6333 0,001355496 95,19804831  

0,028075326 11,2806 5597,8711 0,001403766 98,69307299  

0,029040743 11,618599 5753,0142 0,001452037 101,4283181  

0,030006159 12,024599 5959,8706 0,001500308 105,0752927  

0,031109493 12,438399 6175,3467 0,001555475 108,8742366  

0,03207491 12,854199 6382,2041 0,001603746 112,5212288  

0,03304033 13,230599 6571,8228 0,001652017 115,8642948  

0,034005746 13,601599 6744,2036 0,001700287 118,9034485  

0,03510908 14,049599 6976,918 0,001755454 123,0063117  

0,036074497 14,393799 7157,9175 0,001803725 126,1974171  

0,037039913 14,738599 7321,6797 0,001851996 129,0846209  

0,03800533 15,1556 7537,1558 0,001900267 132,8835649  

0,039108664 15,598 7752,6318 0,001955433 136,6825071  

0,04007408 15,986599 7933,6313 0,002003704 139,8736125  

0,041039497 16,336199 8123,25 0,002051975 143,2166784  

0,042004913 16,742599 8330,1064 0,002100246 146,863653  

0,043108247 17,149599 8528,3447 0,002155412 150,3586865  

0,044073664 17,546398 8717,9639 0,002203683 153,7017613  

0,04503908 17,963999 8933,4404 0,002251954 157,5007123  

0,046004497 18,229599 9062,7256 0,002300225 159,7800705  

0,047107831 18,732599 9321,2969 0,002355392 164,3388029  

0,048073247 19,124599 9519,5352 0,002403662 167,8338364  

0,049038664 19,461399 9674,6777 0,002451933 170,5690709  

0,050004084 19,834398 9881,5342 0,002500204 174,2160472  

0,051107414 20,313599 10114,248 0,002555371 178,3188999  

0,052072834 20,678999 10286,63 0,002603642 181,3580748  

0,053038251 21,013399 10459,01 0,002651913 184,3972144  

0,054003667 21,405998 10665,868 0,002700183 188,0442172  

0,055107001 21,830999 10855,486 0,00275535 191,3872708  

0,056072418 22,203999 11062,344 0,002803621 195,0342736  

0,057037834 22,559198 11234,724 0,002851892 198,0734133  

0,058003251 22,921398 11415,724 0,002900163 201,2645275  

0,059106585 23,328598 11631,2 0,002955329 205,0634697  

0,060072001 23,701599 11812,199 0,0030036 208,2545663  

0,061037418 24,054398 11993,199 0,003051871 211,4456805  

0,062002834 24,421398 12156,962 0,003100142 214,3328984  

0,063106164 24,812998 12346,58 0,003155308 217,675952  

0,064209498 25,145199 12536,199 0,003210475 221,0190233  

0,065037005 25,462799 12674,104 0,00325185 223,4503526  

0,066002421 25,796598 12855,104 0,003300121 226,6414669  

0,067105755 26,095198 13010,246 0,003355288 229,3766925  



Disseny, anàlisi estructural i construcció de la caixa de bateries d’un vehicle de Formula Student elèctric Pág.VII  

 

0,068071172 26,392998 13148,151 0,003403559 231,8080219  

0,069036588 26,671999 13286,056 0,003451829 234,2393512  

0,070002005 26,953999 13441,198 0,0035001 236,9745769  

0,071105339 27,237198 13579,104 0,003555267 239,4059238  

0,072070755 27,433598 13673,913 0,003603538 241,0774506  

0,073036171 27,647398 13777,341 0,003651809 242,9009344  

0,074001588 27,881199 13889,389 0,003700079 244,8763928  

0,075104922 28,087997 13992,817 0,003755246 246,6998766  

0,076070338 28,242798 14061,77 0,003803517 247,9155501  

0,077035755 28,389399 14147,96 0,003851788 249,4351199  

0,078001171 28,537397 14225,531 0,003900059 250,8027327  

0,079104505 28,726198 14303,103 0,003955225 252,1703632  

0,080069922 28,857199 14372,055 0,004003496 253,386019  

0,081035338 29,001999 14432,389 0,004051767 254,4497355  

0,082000755 29,128798 14492,722 0,004100038 255,5134344  

0,083104089 29,252598 14561,674 0,004155204 256,7290903  

0,084069505 29,361198 14613,388 0,004203475 257,6408322  

0,085034922 29,453598 14665,102 0,004251746 258,552574  

0,086000338 29,553999 14690,96 0,004300017 259,0084626  

0,087103672 29,650599 14759,911 0,004355184 260,2241008  

0,088069089 29,736399 14794,388 0,004403454 260,8319464  

0,089034505 29,819199 14828,864 0,004451725 261,4397743  

0,090137839 29,915798 14889,197 0,004506892 262,5034732  

0,091103256 29,984598 14915,055 0,004555163 262,9593618  

0,092068672 30,067198 14949,53 0,004603434 263,5671721  

0,093034089 30,134998 14984,007 0,004651704 264,1750176  

0,094137423 30,211597 15018,483 0,004706871 264,7828456  

0,095102839 30,273998 15044,34 0,004755142 265,2387165  

0,096068256 30,343998 15087,436 0,004803413 265,998519  

0,097033672 30,395199 15113,293 0,004851684 266,45439  

0,098274924 30,460798 15139,149 0,004913746 266,9102433  

0,09924034 30,519398 15165,007 0,004962017 267,3661319  

0,10006784 30,565598 15182,245 0,005003392 267,6700458  

0,10103326 30,621599 15216,722 0,005051663 268,2778914  

0,10227451 30,680798 15233,959 0,005113726 268,5817877  

0,10310201 30,723398 15259,816 0,005155101 269,0376587  

0,10406742 30,769598 15268,436 0,005203371 269,1896333  

0,10503285 30,816198 15285,673 0,005251643 269,4935296  

0,10613617 30,861198 15320,149 0,005306809 270,1013575  

0,10710159 30,906599 15337,388 0,00535508 270,4052891  

0,10806701 30,944798 15354,626 0,005403351 270,7092031  

0,10903243 30,990997 15371,864 0,005451622 271,0131171  

0,11013576 31,025398 15389,102 0,005506788 271,317031  

0,11110118 31,063198 15414,959 0,005555059 271,772902  



Pág. VIII  Annex 

 

0,1120666 31,097797 15432,197 0,00560333 272,0768159  

0,11303201 31,128998 15432,197 0,005651601 272,0768159  

0,11413535 31,172598 15440,816 0,005706768 272,2287729  

0,11523868 31,205997 15475,292 0,005761934 272,8366008  

0,11606618 31,236599 15475,292 0,005803309 272,8366008  

0,1170316 31,269999 15492,531 0,00585158 273,1405324  

0,11813493 31,302599 15509,769 0,005906747 273,4444464  

0,11910035 31,328798 15518,388 0,005955018 273,5964034  

0,12006576 31,362398 15535,625 0,006003288 273,9002997  

0,12103118 31,389198 15544,245 0,006051559 274,0522743  

0,12213451 31,416399 15561,482 0,006106726 274,3561707  

0,12309993 31,455997 15570,102 0,006154997 274,5081453  

0,12406535 31,479998 15587,341 0,006203268 274,8120769  

0,12503076 31,507799 15587,341 0,006251538 274,8120769  

0,1261341 31,538198 15613,197 0,006306705 275,2679302  

0,12723742 31,562399 15621,815 0,006361871 275,4198695  

0,12806493 31,586597 15630,435 0,006403247 275,5718441  

0,12903035 31,610199 15647,674 0,006451518 275,8757757  

0,13013367 31,636999 15647,674 0,006506684 275,8757757  

0,13123702 31,661398 15664,911 0,006561851 276,1796721  

0,13206452 31,686598 15664,911 0,006603226 276,1796721  

0,13302994 31,706999 15673,53 0,006651497 276,3316291  

0,13427117 31,730398 15699,388 0,006713559 276,7875176  

0,13509868 31,753199 15699,388 0,006754934 276,7875176  

0,1360641 31,775198 15716,625 0,006803205 277,091414  

0,13702951 31,795797 15708,007 0,006851476 276,9394746  

0,13813286 31,816799 15708,007 0,006906643 276,9394746  

0,13909827 31,838198 15716,625 0,006954914 277,091414  

0,14006369 31,852999 15742,482 0,007003185 277,5472849  

0,1410291 31,877598 15751,102 0,007051455 277,6992595  

0,14213243 31,897799 15751,102 0,007106622 277,6992595  

0,14309785 31,913198 15742,482 0,007154893 277,5472849  

0,14406326 31,933798 15768,34 0,007203163 278,0031735  

0,14502868 31,951599 15776,958 0,007251434 278,1551128  

0,14613202 31,974197 15776,958 0,007306601 278,1551128  

0,14709744 31,987398 15785,578 0,007354872 278,3070874  

0,14806286 32,005798 15794,197 0,007403143 278,4590444  

0,14902827 32,022598 15794,197 0,007451414 278,4590444  

0,1501316 32,041397 15794,197 0,00750658 278,4590444  

0,15109701 32,059597 15820,054 0,007554851 278,9149154  

0,15206243 32,074596 15820,054 0,007603122 278,9149154  

0,15302785 32,090199 15828,674 0,007651393 279,06689  

0,15413119 32,111198 15820,054 0,00770656 278,9149154  

0,15509661 32,126598 15828,674 0,007754831 279,06689  



Disseny, anàlisi estructural i construcció de la caixa de bateries d’un vehicle de Formula Student elèctric Pág.IX  

 

0,15606202 32,142998 15828,674 0,007803101 279,06689  

0,15702744 32,156597 15854,53 0,007851372 279,5227433  

0,15813076 32,171799 15854,53 0,007906538 279,5227433  

0,15909618 32,189796 15854,53 0,007954809 279,5227433  

0,1600616 32,203796 15863,149 0,00800308 279,6747003  

0,16102701 32,216198 15863,149 0,008051351 279,6747003  

0,16213036 32,233997 15863,149 0,008106518 279,6747003  

      

      

PROVETA 2 (2.3 mm) Secció 56,37 mm2   

TWSX|.|/|.|34|1|1|E|2|A L=250 mm 
Extens. 
(mm) 20   

-23.SXSTest Control Started Time: 0,009799999  

 Calendar Time: 13/03/2018 12:16:01  

 File Name: 
C:\TS2\twsx\Traccio-
Metalls.000   

 Procedure Name: Traccio-acer Default  

 Operator: MTS    

 Teststar Config: 
C:\TS2\config\25Tn-
traccioN-mm.tcc   

      

DRP Process Data Mesures 
Time: 
32,439999  

Extensòmetre Time Força Deformació Tensió 2  
mm Sec N - Mpa  

0,001043655 0,40219998 73,065903 5,21827E-05 1,296184194  
0,002009071 0,81679994 288,54193 0,000100454 5,118714387  
0,003112405 1,2387999 504,01794 0,00015562 8,941244279  
0,005043238 2,0351999 891,87482 0,000252162 15,82179918  
0,006146572 2,4221997 1081,4938 0,000307329 19,18562711  
0,007111989 2,8453999 1296,9697 0,000355599 23,00815505  
0,008077405 3,2665999 1495,2076 0,00040387 26,52488203  
0,009042823 3,6293998 1684,8267 0,000452141 29,88871208  
0,010008239 4,0203996 1883,0645 0,000500412 33,40543729  
0,011111572 4,4531999 2107,1597 0,000555579 37,38087103  
0,01207699 4,8373995 2305,3977 0,00060385 40,89759979  

0,013042406 5,2383995 2495,0166 0,00065212 44,26142629  
0,01414574 5,6605997 2701,8735 0,000707287 47,93105375  

0,015111157 6,0751996 2917,3496 0,000755558 51,75358524  
0,016076574 6,4671998 3115,5874 0,000803829 55,27031045  
0,017041991 6,7741995 3253,4922 0,0008521 57,7167323  
0,018007407 7,2401996 3494,8254 0,00090037 61,997967  
0,019110741 7,6039996 3684,4441 0,000955537 65,36178996  
0,020076158 8,0355997 3882,6821 0,001003808 68,87851872  
0,021041574 8,485199 4124,0151 0,001052079 73,15974987  



Pág. X  Annex 

 

0,022006992 8,8359995 4322,2534 0,00110035 76,67648395  
0,023110325 9,228199 4486,0146 0,001155516 79,58159659  
0,024075743 9,6331997 4684,2529 0,001203787 83,09833067  
0,025041159 10,059999 4899,729 0,001252058 86,92086216  
0,026006576 10,444599 5097,9668 0,001300329 90,43758737  
0,02710991 10,868799 5304,8237 0,001355496 94,10721483  

0,028213242 11,282 5528,9189 0,001410662 98,08264857  
0,029040743 11,624199 5701,2998 0,001452037 101,1406741  
0,030006159 12,024399 5882,2993 0,001500308 104,351593  
0,031109493 12,433799 6089,1567 0,001555475 108,0212294  
0,03207491 12,823999 6287,3945 0,001603746 111,5379546  
0,03304033 13,2216 6494,2515 0,001652017 115,2075838  

0,034005746 13,598399 6658,0132 0,001700287 118,1127053  
0,03510908 14,071199 6916,5845 0,001755454 122,6997428  

0,036074497 14,470599 7106,2036 0,001803725 126,0635728  
0,037039913 14,774199 7261,3462 0,001851996 128,8157921  
0,03800533 15,167399 7459,5845 0,001900267 132,3325262  

0,039108664 15,650199 7700,9175 0,001955433 136,6137573  
0,04007408 16,026598 7890,5361 0,002003704 139,9775785  

0,041039497 16,384598 8071,5361 0,002051975 143,1885063  
0,042004913 16,761398 8252,5361 0,002100246 146,3994341  
0,043108247 17,205198 8476,6309 0,002155412 150,3748607  
0,044073664 17,569998 8649,0117 0,002203683 153,4328845  
0,04503908 17,916199 8838,6309 0,002251954 156,7967163  

0,046004497 18,331999 9036,8691 0,002300225 160,3134486  
0,047107831 18,714998 9226,4873 0,002355392 163,6772627  
0,048073247 19,183798 9467,8213 0,002403662 167,9585116  
0,049038664 19,533199 9648,8213 0,002451933 171,1694394  
0,050004084 19,899998 9821,2012 0,002500204 174,2274472  
0,051107414 20,334799 10036,678 0,002555371 178,0499911  
0,052072834 20,690599 10226,297 0,002603642 181,4138194  
0,053038251 21,080999 10407,296 0,002651913 184,6247295  
0,054003667 21,425198 10605,534 0,002700183 188,1414582  
0,055244915 21,856199 10803,771 0,002762246 191,6581692  
0,056072418 22,252798 10993,391 0,002803621 195,0220153  
0,057037834 22,612398 11191,629 0,002851892 198,538744  
0,058003251 22,979399 11381,247 0,002900163 201,9025546  
0,059244502 23,428799 11596,724 0,002962225 205,725102  
0,060072001 23,748398 11743,248 0,0030036 208,3244279  
0,061037418 24,139599 11950,104 0,003051871 211,9940394  
0,062002834 24,481798 12096,628 0,003100142 214,5933653  
0,063106164 24,860998 12312,104 0,003155308 218,415895  
0,064071588 25,225599 12493,104 0,003203579 221,6268228  
0,065037005 25,530998 12639,628 0,00325185 224,2261487  



Disseny, anàlisi estructural i construcció de la caixa de bateries d’un vehicle de Formula Student elèctric Pág.XI  

 

0,066002421 25,862198 12812,009 0,003300121 227,284176  
0,067105755 26,238199 12993,009 0,003355288 230,4951038  
0,068071172 26,500198 13122,294 0,003403559 232,788611  
0,069036588 26,782598 13268,818 0,003451829 235,3879368  
0,070002005 27,062199 13398,104 0,0035001 237,6814618  
0,071105339 27,323599 13536,008 0,003555267 240,1278694  
0,072070755 27,548199 13648,056 0,003603538 242,1155934  
0,073036171 27,776197 13760,104 0,003651809 244,1033174  
0,074001588 27,969599 13854,913 0,003700079 245,7852226  
0,075104922 28,207798 13966,96 0,003755246 247,7729289  
0,076070338 28,368399 14044,532 0,003803517 249,1490509  
0,077173673 28,518799 14113,483 0,003858684 250,372237  
0,078001171 28,685198 14199,675 0,003900059 251,9012773  
0,079104505 28,867399 14285,865 0,003955225 253,4302821  
0,080069922 29,000399 14346,198 0,004003496 254,5005854  
0,081035338 29,112999 14406,531 0,004051767 255,5708888  
0,082000755 29,240799 14475,484 0,004100038 256,7941103  
0,083104089 29,379999 14553,055 0,004155204 258,1702147  
0,084069505 29,476599 14596,15 0,004203475 258,934717  
0,085034922 29,579399 14647,864 0,004251746 259,8521199  
0,086000338 29,670198 14690,96 0,004300017 260,6166401  
0,087103672 29,775398 14734,055 0,004355184 261,3811425  
0,088069089 29,852198 14768,531 0,004403454 261,9927444  
0,089034505 29,941998 14811,626 0,004451725 262,7572468  
0,090137839 30,029598 14854,721 0,004506892 263,5217492  
0,091103256 30,107597 14880,578 0,004555163 263,9804506  
0,092068672 30,180199 14923,674 0,004603434 264,7449707  
0,093034089 30,242399 14949,53 0,004651704 265,2036544  
0,09427534 30,324198 14984,007 0,004713767 265,8152741  

0,095378675 30,387398 15018,483 0,004768934 266,426876  
0,096068256 30,443398 15052,959 0,004803413 267,0384779  
0,097033672 30,501398 15070,197 0,004851684 267,3442789  
0,098137006 30,565798 15113,293 0,00490685 268,108799  
0,099102423 30,615599 15130,53 0,004955121 268,4145822  
0,10006784 30,670797 15147,769 0,005003392 268,7204009  
0,10103326 30,723598 15165,007 0,005051663 269,0262019  
0,10213659 30,777399 15199,483 0,00510683 269,6378038  
0,10310201 30,818398 15216,722 0,005155101 269,9436225  
0,10406742 30,860598 15251,197 0,005203371 270,5552067  
0,10503285 30,901999 15259,816 0,005251643 270,7081071  
0,10613617 30,961998 15277,055 0,005306809 271,0139258  
0,10710159 30,996998 15294,292 0,00535508 271,3197091  
0,10806701 31,039999 15302,912 0,005403351 271,4726273  
0,10903243 31,075798 15328,769 0,005451622 271,9313287  



Pág. XII  Annex 

 

0,11013576 31,122398 15346,007 0,005506788 272,2371297  
0,11110118 31,158398 15380,482 0,005555059 272,8487139  
0,1120666 31,192799 15389,102 0,00560333 273,0016321  

0,11316993 31,229998 15406,34 0,005658497 273,307433  
0,11413535 31,267199 15414,959 0,005706768 273,4603335  
0,11510076 31,298597 15440,816 0,005755038 273,9190349  
0,11606618 31,328598 15458,055 0,005803309 274,2248536  
0,1170316 31,360998 15440,816 0,00585158 273,9190349  

0,11813493 31,396599 15466,673 0,005906747 274,3777364  
0,11910035 31,427797 15483,911 0,005955018 274,6835373  
0,12006576 31,455198 15518,388 0,006003288 275,295157  
0,12103118 31,481998 15509,769 0,006051559 275,1422565  
0,12213451 31,515999 15527,006 0,006106726 275,4480397  
0,12309993 31,543398 15518,388 0,006154997 275,295157  
0,12406535 31,571798 15527,006 0,006203268 275,4480397  
0,12503076 31,594997 15552,864 0,006251538 275,9067589  
0,1261341 31,624199 15570,102 0,006306705 276,2125599  

0,12709951 31,649998 15578,721 0,006354976 276,3654604  
0,12806493 31,675198 15587,341 0,006403247 276,5183786  
0,12903035 31,693998 15604,578 0,006451518 276,8241618  
0,13013367 31,724398 15604,578 0,006506684 276,8241618  
0,1310991 31,749399 15613,197 0,006554955 276,9770623  

0,13206452 31,772398 15621,815 0,006603226 277,129945  
0,13302994 31,792398 15621,815 0,006651497 277,129945  
0,13413326 31,817598 15639,055 0,006706663 277,4357814  
0,13509868 31,838398 15647,674 0,006754934 277,5886819  
0,13620202 31,861797 15647,674 0,006810101 277,5886819  
0,13702951 31,880198 15656,292 0,006851476 277,7415647  
0,13813286 31,901197 15664,911 0,006906643 277,8944651  
0,13909827 31,927198 15682,149 0,006954914 278,2002661  
0,14006369 31,941198 15690,769 0,007003185 278,3531843  
0,1410291 31,962599 15699,388 0,007051455 278,5060848  

0,14213243 31,985598 15708,007 0,007106622 278,6589853  
0,14309785 32,002998 15699,388 0,007154893 278,5060848  
0,14406326 32,021797 15708,007 0,007203163 278,6589853  
0,14516661 32,041798 15716,625 0,007258331 278,811868  
0,14613202 32,057999 15733,864 0,007306601 279,1176867  
0,14709744 32,079197 15733,864 0,007354872 279,1176867  
0,14806286 32,095997 15733,864 0,007403143 279,1176867  
0,14902827 32,113998 15742,482 0,007451414 279,2705695  
0,1501316 32,131397 15759,721 0,00750658 279,5763881  

0,15109701 32,148197 15751,102 0,007554851 279,4234877  
0,15220036 32,166199 15759,721 0,007610018 279,5763881  
0,15302785 32,180595 15768,34 0,007651393 279,7292886  



Disseny, anàlisi estructural i construcció de la caixa de bateries d’un vehicle de Formula Student elèctric Pág.XIII  

 

0,15413119 32,197399 15768,34 0,00770656 279,7292886  
0,15509661 32,216198 15768,34 0,007754831 279,7292886  
0,15606202 32,229397 15785,578 0,007803101 280,0350896  
0,15702744 32,246399 15802,816 0,007851372 280,3408905  
0,15813076 32,264397 15776,958 0,007906538 279,8821714  
0,15923411 32,280396 15794,197 0,007961706 280,1879901  
0,1600616 32,294395 15811,435 0,00800308 280,493791  

0,16102701 32,307396 15811,435 0,008051351 280,493791  
0,16213036 32,322998 15820,054 0,008106518 280,6466915  

 

PROVETA 3 (3.2mm) Secció 76,16 mm2   

TWSX|.|/|.|34|1|1|E|2|A L=250 mm 
Extens. 
(mm) 20   

-32.SXSTest Control Started Time: 0,009399999  

 Calendar Time: 13/03/2018 12:03:12  

 File Name: 
C:\TS2\twsx\Traccio-
Metalls.000   

 Procedure Name: Traccio-acer Default  

 Operator: MTS    

 Teststar Config: 
C:\TS2\config\25Tn-
traccioN-mm.tcc   

      

DRP Process Data Mesures 
Time: 
46,527996  

Extensòmetre Time Força Deformació Tensió 1  
mm Sec N - Mpa  

0,001043655 0,77419996 366,11331 5,21827E-05 4,807160058  
0,002009071 1,2135999 590,20837 0,000100454 7,74958469  
0,003112405 1,7553999 857,39862 0,00015562 11,25786003  
0,004077822 2,3697999 1159,0651 0,000203891 15,21881696  
0,005043238 2,8889997 1434,8744 0,000252162 18,84026261  
0,007111989 4,0135999 1995,1121 0,000355599 26,19632484  
0,008077405 4,5243998 2262,3025 0,00040387 29,70460215  
0,009042823 5,0633998 2529,4927 0,000452141 33,21287684  
0,010008239 5,6159997 2788,064 0,000500412 36,60798319  
0,011111572 6,1693997 3072,4924 0,000555579 40,34259979  
0,01207699 6,7201996 3339,6826 0,00060385 43,85087447  

0,013180323 7,2857995 3615,4919 0,000659016 47,47232012  
0,014007824 7,7693996 3882,6821 0,000700391 50,9805948  
0,015111157 8,3473997 4167,1104 0,000755558 54,71521008  
0,016076574 8,8849993 4417,0625 0,000803829 57,99714417  
0,017041991 9,4257994 4710,1099 0,0008521 61,84493041  
0,018007407 9,9229994 4951,4434 0,00090037 65,01370011  
0,019110741 10,584399 5278,9663 0,000955537 69,31415835  



Pág. XIV  Annex 

 

0,020076158 11,084399 5537,5381 0,001003808 72,70927127  
0,021041574 11,583799 5804,728 0,001052079 76,21754202  
0,022006992 12,148999 6063,2993 0,00110035 79,61264837  
0,023110325 12,790799 6390,8228 0,001155516 83,9131145  
0,024075743 13,303999 6640,7754 0,001203787 87,19505515  
0,025041159 13,775799 6899,3462 0,001252058 90,59015494  
0,026006576 14,383599 7183,7749 0,001300329 94,32477547  
0,02710991 14,9498 7459,5845 0,001355496 97,94622505  

0,028075326 15,431799 7709,5361 0,001403766 101,2281526  
0,029040743 15,998599 7993,9648 0,001452037 104,9627731  
0,030006159 16,553598 8269,7734 0,001500308 108,5842096  
0,031109493 17,114799 8545,583 0,001555475 112,2056591  
0,03207491 17,645998 8804,1543 0,001603746 115,6007655  
0,03304033 18,183998 9088,583 0,001652017 119,335386  

0,034005746 18,626799 9321,2969 0,001700287 122,3909782  
0,03510908 19,335598 9657,4395 0,001755454 126,8046153  

0,036074497 19,761599 9872,915 0,001803725 129,6338629  
0,037039913 20,350798 10165,963 0,001851996 133,481657  
0,03800533 20,827599 10398,677 0,001900267 136,5372505  

0,039108664 21,439398 10717,582 0,001955433 140,7245536  
0,040211998 21,997599 10993,391 0,0020106 144,3459953  
0,041039497 22,527798 11260,581 0,002051975 147,8542673  
0,042004913 23,027798 11501,914 0,002100246 151,0230305  
0,043108247 23,662399 11838,057 0,002155412 155,4366728  
0,044073664 24,148399 12088,009 0,002203683 158,7186056  
0,04503908 24,678799 12337,961 0,002251954 162,0005383  

0,046004497 25,138199 12570,676 0,002300225 165,056145  
0,047107831 25,745598 12863,723 0,002355392 168,9039259  
0,048073247 26,257399 13130,913 0,002403662 172,412198  
0,049038664 26,829399 13406,722 0,002451933 176,0336397  
0,050004084 27,316998 13648,056 0,002500204 179,202416  
0,051107414 27,900398 13949,723 0,002555371 183,1633797  
0,052072834 28,383398 14182,436 0,002603642 186,2189601  
0,053038251 28,984598 14484,103 0,002651913 190,1799238  
0,054141581 29,429398 14716,817 0,002707079 193,2355173  
0,055107001 30,050598 15009,864 0,00275535 197,0832983  
0,056072418 30,564598 15259,816 0,002803621 200,3652311  
0,057037834 31,004799 15492,531 0,002851892 203,4208377  
0,058003251 31,535599 15759,721 0,002900163 206,9291098  
0,059244502 32,134796 16070,008 0,002962225 211,0032563  
0,060072001 32,621399 16302,721 0,0030036 214,0588367  
0,061037418 33,108597 16561,293 0,003051871 217,4539522  
0,062002834 33,632599 16811,244 0,003100142 220,7358718  
0,063106164 34,195198 17087,053 0,003155308 224,3573136  



Disseny, anàlisi estructural i construcció de la caixa de bateries d’un vehicle de Formula Student elèctric Pág.XV  

 

0,064071588 34,674797 17328,387 0,003203579 227,5260898  
0,065037005 35,149597 17578,338 0,00325185 230,8080095  
0,066002421 35,725796 17845,529 0,003300121 234,3162946  
0,067105755 36,291595 18129,957 0,003355288 238,050906  
0,068071172 36,754597 18371,291 0,003403559 241,2196822  
0,069036588 37,213196 18604,006 0,003451829 244,2752889  
0,070002005 37,687595 18836,719 0,0035001 247,3308692  
0,071105339 38,232597 19112,527 0,003555267 250,9522978  
0,072208673 38,650597 19310,766 0,003610434 253,5552258  
0,073036171 39,078999 19517,623 0,003651809 256,2713104  
0,074001588 39,471798 19715,861 0,003700079 258,8742253  
0,075104922 39,906796 19957,195 0,003755246 262,0430016  
0,076070338 40,316399 20155,432 0,003803517 264,6459034  
0,077035755 40,642399 20319,195 0,003851788 266,7961528  
0,078001171 40,975998 20482,955 0,003900059 268,9463629  
0,079104505 41,335396 20663,955 0,003955225 271,3229386  
0,080069922 41,593796 20784,623 0,004003496 272,9073398  
0,081035338 41,855995 20922,527 0,004051767 274,7180541  
0,082000755 42,066795 21025,955 0,004100038 276,0760898  
0,083104089 42,328197 21138,004 0,004155204 277,5473214  
0,084069505 42,529797 21241,432 0,004203475 278,9053571  
0,085034922 42,696198 21336,24 0,004251746 280,1502101  
0,086000338 42,872997 21396,574 0,004300017 280,9424107  
0,087103672 43,035397 21491,385 0,004355184 282,187303  
0,088069089 43,183395 21568,955 0,004403454 283,2058167  
0,089034505 43,304798 21612,051 0,004451725 283,771678  
0,090137839 43,448597 21689,623 0,004506892 284,790218  
0,091103256 43,557796 21741,336 0,004555163 285,4692227  
0,092068672 43,673397 21793,051 0,004603434 286,1482537  
0,093034089 43,778797 21853,385 0,004651704 286,9404543  
0,094137423 43,869598 21896,479 0,004706871 287,5062894  
0,095102839 43,970398 21930,955 0,004755142 287,958968  
0,096068256 44,064198 21982,67 0,004803413 288,6379989  
0,097033672 44,131798 22008,525 0,004851684 288,9774816  
0,098137006 44,215996 22043,004 0,00490685 289,4301996  
0,099102423 44,286598 22094,717 0,004955121 290,1092043  
0,10006784 44,357597 22129,191 0,005003392 290,5618566  
0,10103326 44,431198 22155,051 0,005051663 290,9014049  
0,10213659 44,505798 22189,525 0,00510683 291,3540572  
0,10310201 44,564598 22215,383 0,005155101 291,6935793  
0,10406742 44,618595 22232,623 0,005203371 291,9199449  
0,10517076 44,684795 22284,336 0,005258538 292,5989496  
0,10613617 44,743797 22301,574 0,005306809 292,8252889  
0,10710159 44,787395 22310,191 0,00535508 292,9384322  



Pág. XVI  Annex 

 

0,10806701 44,837997 22344,67 0,005403351 293,3911502  
0,10903243 44,891998 22361,908 0,005451622 293,6174895  
0,11013576 44,945797 22387,764 0,005506788 293,9569853  
0,11110118 44,991798 22413,621 0,005555059 294,2964942  
0,1120666 45,036797 22439,479 0,00560333 294,6360163  

0,11303201 45,078197 22456,717 0,005651601 294,8623556  
0,11413535 45,128998 22448,098 0,005706768 294,7491859  
0,11510076 45,167599 22482,574 0,005755038 295,2018645  
0,11606618 45,204998 22508,43 0,005803309 295,5413603  
0,1170316 45,244198 22517,049 0,00585158 295,6545299  

0,11827285 45,293396 22542,908 0,005913643 295,9940651  
0,11910035 45,320797 22560,145 0,005955018 296,2203913  
0,12006576 45,359596 22577,383 0,006003288 296,4467306  
0,12103118 45,392399 22586,002 0,006051559 296,5599002  
0,12213451 45,431995 22603,24 0,006106726 296,7862395  
0,12309993 45,467999 22620,479 0,006154997 297,0125919  
0,12406535 45,499996 22629,098 0,006203268 297,1257616  
0,12503076 45,527798 22637,717 0,006251538 297,2389312  
0,1261341 45,564198 22654,955 0,006306705 297,4652705  

0,12709951 45,591198 22663,574 0,006354976 297,5784401  
0,12806493 45,623798 22672,193 0,006403247 297,6916098  
0,12903035 45,650799 22689,43 0,006451518 297,9179359  
0,1302716 45,680996 22689,43 0,00651358 297,9179359  

0,13123702 45,705997 22715,289 0,006561851 298,2574711  
0,13206452 45,734798 22723,908 0,006603226 298,3706408  
0,13302994 45,762798 22732,527 0,006651497 298,4838104  
0,13427117 45,790798 22732,527 0,006713559 298,4838104  
0,13509868 45,815998 22749,764 0,006754934 298,7101366  
0,1360641 45,838596 22749,764 0,006803205 298,7101366  

0,13702951 45,862995 22758,383 0,006851476 298,8233062  
0,13813286 45,891796 22767,002 0,006906643 298,9364758  
0,13909827 45,912998 22775,621 0,006954914 299,0496455  
0,14006369 45,937595 22775,621 0,007003185 299,0496455  
0,1410291 45,961796 22801,477 0,007051455 299,3891413  

0,14213243 45,986996 22792,859 0,007106622 299,2759848  
0,14309785 46,009598 22818,717 0,007154893 299,6155068  
0,14406326 46,026997 22810,098 0,007203163 299,5023372  
0,14502868 46,050198 22835,955 0,007251434 299,8418461  
0,14613202 46,071796 22844,574 0,007306601 299,9550158  
0,14709744 46,094597 22835,955 0,007354872 299,8418461  
0,14806286 46,112598 22853,193 0,007403143 300,0681854  
0,14902827 46,135197 22861,811 0,007451414 300,1813419  
0,15026952 46,157799 22853,193 0,007513476 300,0681854  
0,15109701 46,174397 22870,43 0,007554851 300,2945116  



Disseny, anàlisi estructural i construcció de la caixa de bateries d’un vehicle de Formula Student elèctric Pág.XVII  

 

0,15206243 46,193798 22870,43 0,007603122 300,2945116  
0,15302785 46,211197 22879,049 0,007651393 300,4076812  
0,15413119 46,234196 22887,668 0,00770656 300,5208508  
0,15509661 46,249996 22870,43 0,007754831 300,2945116  
0,15606202 46,269997 22896,287 0,007803101 300,6340205  
0,15702744 46,284996 22904,906 0,007851372 300,7471901  
0,15813076 46,305595 22913,527 0,007906538 300,860386  
0,15909618 46,321598 22896,287 0,007954809 300,6340205  
0,1600616 46,337399 22922,145 0,00800308 300,9735425  

0,16102701 46,353798 22939,383 0,008051351 301,1998818  
0,16213036 46,372398 22930,764 0,008106518 301,0867122  
0,16309577 46,389397 22939,383 0,008154789 301,1998818  
0,16406119 46,404999 22939,383 0,00820306 301,1998818  

 

PROVETA 4 (3.2mm) Secció 76,7 mm2   

TWSX|.|/|.|34|1|1|E|2|A L=250 mm 
Extens. 
(mm) 20   

-32.SXSTest Control Started Time: 0,010399999  

 Calendar Time: 13/03/2018 12:08:11  

 File Name: 
C:\TS2\twsx\Traccio-
Metalls.000   

 Procedure Name: Traccio-acer Default  

 Operator: MTS    

 Teststar Config: 
C:\TS2\config\25Tn-
traccioN-mm.tcc   

      

DRP Process Data Mesures 
Time: 
46,378395  

Extensòmetre Time Força Deformació Tensió 1  
mm Sec N - Mpa  

7,82E-05 0,26439998 279,92291 3,91E-06 3,649581617  
0,001043655 0,77799994 547,11316 5,22E-05 7,133157236  
0,002009071 1,2951999 797,06531 1,00E-04 10,39198579  
0,003112405 1,9243999 1107,3508 1,56E-04 14,43742894  
0,004077822 2,4335997 1365,9221 2,04E-04 17,80863233  
0,006008656 3,4869998 1874,4454 3,00E-04 24,43866232  
0,007111989 4,1273994 2201,9692 3,56E-04 28,70885528  
0,008077405 4,7377996 2520,8738 4,04E-04 32,86667275  
0,009042823 5,2649999 2788,064 4,52E-04 36,35024772  
0,010008239 5,7665997 3029,397 5,00E-04 39,49670143  
0,011111572 6,3629994 3322,4443 5,56E-04 43,31739635  
0,01207699 6,8671994 3581,0159 6,04E-04 46,68860365  

0,013042406 7,4293995 3856,8252 6,52E-04 50,2845528  
0,014007824 7,9787993 4132,6343 7,00E-04 53,88049935  



Pág. XVIII  Annex 

 

0,015111157 8,5809994 4434,3003 7,56E-04 57,81356323  
0,016076574 9,0899992 4684,2529 8,04E-04 61,07239765  
0,017041991 9,670599 4977,3003 8,52E-04 64,89309387  
0,018007407 10,162199 5235,8711 9,00E-04 68,26429074  
0,019110741 10,809199 5546,1567 9,56E-04 72,30973533  
0,020076158 11,265599 5787,4897 1,00E-03 75,45618905  
0,021041574 11,858399 6080,5371 1,05E-03 79,27688527  
0,022006992 12,3796 6347,7275 1,10E-03 82,76046284  
0,023110325 13,037199 6658,0132 1,16E-03 86,80590874  
0,024075743 13,582199 6933,8228 1,20E-03 90,4018618  
0,025041159 14,0636 7157,9175 1,25E-03 93,32356584  
0,026144492 14,6296 7433,7266 1,31E-03 96,91951239  
0,02710991 15,224199 7761,2505 1,36E-03 101,1897066  

0,028075326 15,836999 8019,8223 1,40E-03 104,5609166  
0,029040743 16,321598 8269,7734 1,45E-03 107,8197314  
0,030006159 16,850399 8519,7256 1,50E-03 111,0785606  
0,031109493 17,451799 8830,0117 1,56E-03 115,1240117  
0,032212827 18,014198 9088,583 1,61E-03 118,4952151  
0,03304033 18,542398 9347,1533 1,65E-03 121,8664055  

0,034005746 19,034998 9597,1064 1,70E-03 125,1252464  
0,03510908 19,646198 9907,3916 1,76E-03 129,1706858  

0,036074497 20,158398 10174,582 1,80E-03 132,6542634  
0,037039913 20,664799 10433,153 1,85E-03 136,0254628  
0,03800533 21,183598 10691,725 1,90E-03 139,3966754  

0,039108664 21,797598 10984,771 1,96E-03 143,2173533  
0,04007408 22,354198 11286,438 2,00E-03 147,1504302  

0,041039497 22,831999 11527,771 2,05E-03 150,296884  
0,042004913 23,331198 11777,724 2,10E-03 153,5557236  
0,043108247 23,843798 12044,914 2,16E-03 157,039296  
0,044073664 24,469398 12346,58 2,20E-03 160,9723598  
0,04503908 24,948198 12587,913 2,25E-03 164,1188136  

0,046004497 25,446398 12837,866 2,30E-03 167,3776532  
0,047245748 26,031599 13139,532 2,36E-03 171,3107171  
0,048073247 26,531799 13406,722 2,40E-03 174,7942894  
0,049038664 27,080198 13665,294 2,45E-03 178,165502  
0,050004084 27,583797 13923,865 2,50E-03 181,5367014  
0,051107414 28,097198 14182,436 2,56E-03 184,9079009  
0,052072834 28,664799 14458,245 2,60E-03 188,5038462  
0,053038251 29,197998 14708,197 2,65E-03 191,7626728  
0,054003667 29,677998 14940,912 2,70E-03 194,7967666  
0,055107001 30,289598 15251,197 2,76E-03 198,8422034  
0,056072418 30,783998 15527,006 2,80E-03 202,4381486  
0,057037834 31,301998 15785,578 2,85E-03 205,8093611  
0,058003251 31,747198 15992,435 2,90E-03 208,5063233  



Disseny, anàlisi estructural i construcció de la caixa de bateries d’un vehicle de Formula Student elèctric Pág.XIX  

 

0,059106585 32,391396 16328,579 2,96E-03 212,8889048  
0,060072001 32,853798 16552,674 3,00E-03 215,8106128  
0,061037418 33,394398 16819,865 3,05E-03 219,2941982  
0,062002834 33,893799 17078,436 3,10E-03 222,6653977  
0,063106164 34,424995 17362,863 3,16E-03 226,3737027  
0,064071588 34,915596 17604,197 3,20E-03 229,5201695  
0,065037005 35,455196 17862,768 3,25E-03 232,891369  
0,066002421 35,978199 18138,576 3,30E-03 236,4873012  
0,067105755 36,507996 18397,148 3,36E-03 239,8585137  
0,068071172 36,913795 18595,387 3,40E-03 242,443116  
0,069174506 37,451199 18862,578 3,46E-03 245,9267014  
0,070139922 37,934399 19112,527 3,51E-03 249,1854889  
0,071105339 38,485996 19371,1 3,56E-03 252,5567145  
0,072070755 38,893799 19577,957 3,60E-03 255,2536767  
0,073036171 39,320599 19767,576 3,65E-03 257,7258931  
0,074001588 39,767796 20000,289 3,70E-03 260,7599609  
0,075104922 40,242996 20241,623 3,76E-03 263,9064276  
0,076070338 40,589397 20405,385 3,80E-03 266,0415254  
0,077035755 40,903996 20577,766 3,85E-03 268,2889961  
0,078001171 41,208797 20724,289 3,90E-03 270,1993351  
0,079242423 41,574596 20922,527 3,96E-03 272,7839244  
0,080069922 41,823399 21034,574 4,00E-03 274,2447718  
0,081035338 42,055397 21146,621 4,05E-03 275,7056193  
0,082000755 42,277397 21250,051 4,10E-03 277,0541199  
0,083104089 42,527798 21396,574 4,16E-03 278,9644589  
0,084069505 42,726398 21465,527 4,20E-03 279,863455  
0,085034922 42,890598 21568,955 4,25E-03 281,2119296  
0,086000338 43,049599 21612,051 4,30E-03 281,773807  
0,087103672 43,220196 21706,859 4,36E-03 283,0098957  
0,088069089 43,353397 21784,432 4,40E-03 284,0212777  
0,089034505 43,476196 21836,145 4,45E-03 284,695502  
0,090137839 43,597996 21887,859 4,51E-03 285,3697392  
0,091103256 43,692596 21956,813 4,56E-03 286,2687484  
0,092068672 43,800598 22008,525 4,60E-03 286,9429596  
0,093034089 43,887196 22034,383 4,65E-03 287,2800913  
0,094137423 43,987396 22077,479 4,71E-03 287,8419687  
0,095102839 44,073399 22129,191 4,76E-03 288,5161799  
0,096068256 44,147999 22172,289 4,80E-03 289,0780834  
0,097033672 44,224396 22198,145 4,85E-03 289,415189  
0,098137006 44,313198 22241,242 4,91E-03 289,9770795  
0,099102423 44,377796 22267,098 4,96E-03 290,3141851  
0,10006784 44,438995 22301,574 5,00E-03 290,7636767  
0,10103326 44,497398 22318,811 5,05E-03 290,9884094  
0,10213659 44,565998 22361,908 5,11E-03 291,5502999  



Pág. XX  Annex 

 

0,10310201 44,630596 22387,764 5,16E-03 291,8874055  
0,10406742 44,682198 22413,621 5,20E-03 292,2245241  
0,10503285 44,736797 22439,479 5,25E-03 292,5616558  
0,10613617 44,791595 22465,336 5,31E-03 292,8987744  
0,10710159 44,834396 22491,193 5,36E-03 293,2358931  
0,10806701 44,889797 22508,43 5,40E-03 293,4606258  
0,10903243 44,929596 22525,67 5,45E-03 293,6853977  
0,11013576 44,984398 22568,764 5,51E-03 294,247249  
0,11110118 45,021397 22577,383 5,56E-03 294,3596219  
0,1120666 45,059998 22577,383 5,60E-03 294,3596219  

0,11303201 45,103596 22594,621 5,65E-03 294,5843677  
0,11413535 45,147999 22620,479 5,71E-03 294,9214993  
0,11510076 45,187397 22629,098 5,76E-03 295,0338722  
0,11606618 45,214996 22646,336 5,80E-03 295,258618  
0,1170316 45,252396 22663,574 5,85E-03 295,4833638  

0,11813493 45,293396 22698,049 5,91E-03 295,9328422  
0,11910035 45,328598 22706,668 5,96E-03 296,0452151  
0,12006576 45,359196 22715,289 6,00E-03 296,1576141  
0,1211691 45,385796 22723,908 6,06E-03 296,269987  

0,12227243 45,419796 22732,527 6,11E-03 296,3823598  
0,12309993 45,450596 22758,383 6,15E-03 296,7194654  
0,12406535 45,474598 22758,383 6,20E-03 296,7194654  
0,12503076 45,504997 22784,24 6,25E-03 297,0565841  
0,1261341 45,537395 22792,859 6,31E-03 297,168957  

0,12709951 45,563396 22784,24 6,35E-03 297,0565841  
0,12806493 45,590397 22818,717 6,40E-03 297,5060887  
0,12903035 45,613998 22827,336 6,45E-03 297,6184615  
0,13013367 45,640797 22835,955 6,51E-03 297,7308344  
0,1310991 45,666798 22844,574 6,55E-03 297,8432073  

0,13206452 45,689198 22844,574 6,60E-03 297,8432073  
0,13302994 45,713799 22870,43 6,65E-03 298,1803129  
0,13427117 45,738598 22853,193 6,71E-03 297,9555802  
0,13509868 45,758198 22870,43 6,75E-03 298,1803129  
0,1360641 45,784199 22879,049 6,80E-03 298,2926858  

0,13702951 45,804398 22896,287 6,85E-03 298,5174316  
0,13813286 45,828999 22896,287 6,91E-03 298,5174316  
0,13909827 45,851997 22922,145 6,95E-03 298,8545632  
0,14006369 45,868996 22922,145 7,00E-03 298,8545632  
0,1410291 45,892998 22922,145 7,05E-03 298,8545632  

0,14213243 45,913998 22922,145 7,11E-03 298,8545632  
0,14309785 45,932396 22939,383 7,15E-03 299,079309  
0,14406326 45,953197 22948,002 7,20E-03 299,1916819  
0,14502868 45,972996 22948,002 7,25E-03 299,1916819  
0,14613202 45,995396 22956,621 7,31E-03 299,3040548  
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0,14709744 46,011795 22956,621 7,35E-03 299,3040548  
0,14820077 46,031399 22973,859 7,41E-03 299,5288005  
0,14916618 46,049995 22991,096 7,46E-03 299,7535332  
0,1501316 46,068996 22991,096 7,51E-03 299,7535332  

0,15109701 46,088997 22991,096 7,55E-03 299,7535332  
0,15206243 46,102997 22991,096 7,60E-03 299,7535332  
0,15302785 46,118996 22999,715 7,65E-03 299,8659061  
0,15413119 46,142197 23034,193 7,71E-03 300,3154237  
0,15509661 46,155197 23008,336 7,75E-03 299,9783051  
0,15606202 46,172798 23008,336 7,80E-03 299,9783051  
0,15702744 46,188396 23016,955 7,85E-03 300,090678  
0,15813076 46,206596 23034,193 7,91E-03 300,3154237  
0,15909618 46,223396 23042,813 7,95E-03 300,4278096  
0,16019952 46,234596 23042,813 8,01E-03 300,4278096  
0,16102701 46,251198 23042,813 8,05E-03 300,4278096  
0,16213036 46,268597 23060,049 8,11E-03 300,6525293  
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II.2. Assaigs amb fibra de carboni 

 

Flex8plies   

F(N) D (mm) temps(ms) 

6,160419 1,35869 1771710 

11,996606 1,729844 1772810 

11,348141 2,180532 1773900 

23,993212 2,816796 1775030 

30,802096 3,287367 1776010 

31,450561 3,834156 1777210 

36,31405 4,1788 1778210 

47,013726 4,596348 1779210 

58,361866 5,003955 1780330 

57,064936 5,404934 1781310 

68,737309 5,822482 1782310 

70,03424 6,216834 1783310 

81,706613 6,703973 1784320 

81,706613 7,095011 1785330 

91,43359 7,615289 1786310 

96,297079 8,006326 1787330 

106,672522 8,589568 1788310 

123,532616 9,07008 1789310 

125,153779 9,500884 1790310 

133,259594 9,905177 1791310 

144,931967 10,561324 1792410 

146,877362 10,988814 1793410 

158,549735 11,60188 1794410 

158,549735 12,069136 1795410 

177,030992 12,582787 1796610 

179,30062 13,076554 1797610 

190,972993 13,583577 1798610 

200,69997 14,120424 1799610 

202,969599 14,640702 1800810 

215,290436 15,144411 1802011 

227,935507 15,724339 1803110 

231,826298 16,28107 1804110 

242,850206 16,817917 1805110 

249,010624 17,318312 1806110 

259,061834 17,805451 1807110 

263,276858 18,169977 1808110 

273,003835 18,650489 1809110 

275,597696 19,220475 1810320 

290,188161 19,850111 1811530 
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293,75472 20,390272 1812521 

304,130162 20,854214 1813511 

311,911744 21,341353 1814511 

321,638721 21,884828 1815511 

329,420303 22,448186 1816511 

337,526117 22,849165 1817511 

345,631931 23,283282 1818530 

344,983466 23,591472 1819511 

362,492025 24,181342 1820610 

368,976677 24,688364 1821710 

376,434026 25,188759 1822710 

382,918677 25,679212 1823710 

390,376026 26,179607 1824710 

400,427236 26,673374 1825710 

411,451143 27,153885 1826710 

422,475051 27,670849 1827710 

429,608167 27,982353 1828710 

438,362447 28,389959 1829710 

443,8744 28,807507 1830710 

451,007517 29,410632 1831710 

446,468261 29,987246 1832810 

462,679889 30,451188 1833810 

472,731099 30,832283 1834810 

476,62189 31,163671 1835810 

489,915425 31,727029 1836810 

492,833519 32,210854 1837810 

494,130449 32,760957 1838910 

499,966635 33,16525 1839910 

507,099752 33,642447 1840910 

533,686822 34,182609 1841910 

537,577613 34,702887 1842910 

545,359195 35,170143 1843910 

550,546916 35,630771 1844910 

565,785847 36,190816 1845910 

568,379707 36,714408 1846910 

580,700545 37,228058 1847910 

584,267103 37,698628 1848910 

590,751755 38,066468 1849910 

602,099895 38,59006 1850910 

606,963383 39,073886 1851910 

608,260314 39,557711 1853011 

611,502639 39,942121 1854011 

624,796175 40,293391 1855011 

636,468547 40,800414 1856110 

640,683571 41,287554 1857110 

645,222827 41,645452 1858110 
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648,14092 41,983468 1859110 

659,164827 42,483863 1860110 

671,485665 42,990886 1861110 

671,485665 43,415062 1862110 

690,93962 43,769646 1863110 

688,669992 44,15737 1864110 

701,315062 44,707473 1865110 

708,772411 45,071999 1866110 

709,096644 45,43984 1867110 

715,581295 45,97006 1868311 

724,659807 46,420747 1869311 

724,98404 46,921142 1870311 

728,550598 47,298924 1871351 

731,468691 47,663451 1872311 

739,574506 48,157219 1873311 

741,195669 48,733833 1874331 

744,437994 49,167951 1875310 

753,840739 49,535792 1876310 

752,868041 50,069326 1877410 

757,407298 50,642627 1878511 

771,349298 51,199359 1879710 

773,294694 51,709696 1880710 

780,427811 52,336019 1881810 

789,18209 52,879495 1882810 

799,881765 53,350066 1883910 

797,287905 53,757674 1884931 

822,253813 54,221617 1885910 

833,926186 54,834685 1886910 

842,680466 55,325139 1888000 

828,738465 55,815593 1889011 

839,762373 56,35907 1890011 

837,492745 56,915802 1891011 

851,110513 57,525556 1892110 

867,322142 57,843689 1893110 

881,912609 58,383852 1894110 

884,506469 58,983665 1895210 

875,75219 59,387959 1896210 

879,642981 59,825391 1897210 

899,421168 60,464971 1898330 

899,096936 60,978623 1899311 

906,554285 61,541983 1900311 

900,718099 62,075519 1901410 

905,90582 62,721727 1902410 

911,742007 63,308285 1903410 

926,656706 63,686068 1904410 

906,230053 64,315706 1905410 
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907,20275 64,879067 1906431 

914,011635 65,445742 1907410 

917,253961 65,906372 1908511 

935,735218 66,469733 1909511 

948,380289 67,009897 1910511 

974,318897 67,566631 1911511 

976,264292 68,020634 1912511 

993,124387 68,474637 1913511 

995,718248 69,140729 1914511 

1007,06639 69,535082 1915511 

1011,28141 70,091815 1916730 

991,178992 70,668433 1917710 

993,124387 71,085983 1918710 

1006,41792 71,085983 1919811 

1031,0596 71,119122 1920910 

1037,54425 71,095925 1921910 

1040,13811 71,079355 1922910 

1045,65007 71,076041 1923910 

1051,16202 71,105867 1924910 

1053,43165 71,145633 1925910 

1056,99821 71,089297 1926910 

1060,24054 71,079355 1927910 

1058,29514 71,115808 1928910 

1064,13133 71,105867 1929910 

1076,45217 71,102553 1930910 

1075,8037 71,079355 1932001 

1070,94021 71,102553 1933010 

1085,20645 71,119122 1934011 

1077,7491 71,076041 1935110 

1093,63649 71,076041 1936210 

1078,72179 71,10918 1937210 

1076,12793 71,099239 1938311 

1105,6331 71,099239 1939310 

1089,7457 71,082669 1940310 

1076,7764 71,10918 1941311 

1072,23714 71,119122 1942410 

1101,09384 71,079355 1943410 

1076,7764 71,082669 1944410 

1061,53747 71,105867 1945410 

1069,64328 71,10918 1946510 

1076,45217 71,099239 1947511 

1089,42147 71,059472 1948511 

1064,77979 71,12575 1949511 

1092,01533 71,112494 1950511 

1108,55119 71,102553 1951511 

1105,95733 71,099239 1952511 
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1116,33278 71,095925 1953511 

1124,11436 71,122436 1954511 

1144,54101 71,085983 1955530 

1154,59222 71,072728 1956510 

1128,97785 71,115808 1957611 

1132,86864 71,112494 1958730 

1110,17236 71,102553 1959711 

1125,08706 71,076041 1960711 

1119,89934 71,099239 1961711 

1127,03245 71,122436 1962801 

1123,46589 71,076041 1963811 

1128,00515 71,079355 1964811 

1154,91646 71,12575 1965901 

1191,87898 71,099239 1967010 

1178,58544 71,089297 1968010 

1189,93358 71,102553 1969110 

1199,33633 71,10918 1970110 

1200,30902 71,119122 1971110 

1201,93019 71,069414 1972110 

1203,87558 71,079355 1973110 

1204,84828 71,122436 1974111 

1199,98479 71,089297 1975111 

1207,76637 71,095925 1976201 

1207,11791 71,069414 1977211 
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Flex12plies   

F(N) D (mm) temps(ms) 

3,566559 1,728296 536400 

29,180933 2,235624 537400 

44,744098 2,78692 538400 

60,955727 3,05073 539500 

73,276566 3,294248 540590 

79,112752 3,656141 541600 

93,703218 3,869219 542600 

107,969452 4,136411 543600 

122,884151 4,640357 544600 

130,3415 4,694472 545600 

137,474617 4,965046 546711 

144,931967 5,191652 547800 

158,549735 5,381055 548800 

166,007084 5,587368 549800 

173,140201 5,766624 551000 

187,730667 5,983083 552020 

195,836482 6,219836 553000 

204,914994 6,328066 554000 

210,426948 6,561436 555020 

214,641971 6,632462 556000 

218,20853 6,656137 557100 

219,829693 6,652755 558100 

225,665879 6,811718 559100 

229,880902 6,943623 560190 

244,147136 7,024795 561200 

244,471368 7,180376 562300 

253,225648 7,325809 563400 

263,60109 7,48139 564500 

273,976533 7,569327 565500 

281,433882 7,77564 566520 

297,969743 8,056361 567500 

309,317883 8,245763 568500 

318,072163 8,387815 569500 

329,744535 8,577217 570600 

341,416908 8,841027 571600 

357,304304 9,030429 572600 

370,597839 9,344972 573600 

384,53984 9,470112 574600 

393,618352 9,645986 575700 

403,669562 9,953764 576700 

418,908493 10,18037 577800 

434,471656 10,376537 578800 

446,144028 10,69108 579800 
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470,137239 10,988712 580800 

487,645797 11,228846 581900 

498,02124 11,455453 583000 

519,420589 11,891754 584000 

538,550311 12,023659 585100 

551,195381 12,263794 586100 

575,188591 12,625687 587200 

579,079382 12,72377 588200 

595,939476 12,896261 589200 

606,314918 13,22095 590200 

613,123802 13,254772 591200 

610,854174 13,32918 592290 

633,874687 13,636959 593300 

644,574362 13,819596 594300 

659,164827 13,954883 595300 

673,431061 14,211929 596300 

685,751898 14,465593 597300 

697,748504 14,526472 598300 

703,908923 14,722638 599300 

729,523296 15,047327 600300 

739,898738 15,290844 601300 

746,707623 15,453189 602390 

768,106973 15,635827 603400 

783,994369 15,88949 604400 

795,018277 16,051835 605400 

802,799859 16,227708 606400 

820,63265 16,785767 607400 

830,035395 17,002227 608420 

837,816977 17,012373 609431 

852,731676 17,25589 610420 

866,025212 17,479114 611400 

872,185631 17,600872 612500 

890,342656 17,928944 613700 

909,472379 18,294219 614700 

936,707916 18,689934 615800 

954,540708 18,899629 616800 

971,400803 19,295344 617990 

994,097085 19,718116 619000 

1009,66025 19,856785 620000 

1024,89918 20,056334 621000 

1040,46235 20,255882 622000 

1055,70128 20,617776 623000 

1071,26444 20,840999 624000 

1097,85152 21,118338 625200 

1121,84473 21,534346 626300 

1138,05636 21,862417 627300 
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1154,91646 22,06873 628300 

1171,45232 22,376508 629311 

1195,1213 22,755312 630300 

1208,73907 22,914274 631300 

1232,73229 23,123969 632400 

1244,40466 23,452041 633400 

1270,6675 23,847755 634590 

1278,77332 24,043922 635600 

1293,36379 24,253617 636700 

1306,00886 24,42949 637700 

1320,92356 24,804912 638800 

1344,91678 25,126218 639800 

1354,96799 25,356207 640800 

1373,77348 25,555755 641800 

1386,41856 25,799272 642800 

1407,49368 26,188222 643800 

1430,18996 26,41821 644900 

1448,02276 26,715842 646000 

1461,64053 26,996563 647000 

1481,41873 27,355073 648000 

1501,84538 27,757553 649000 

1519,67818 28,058566 650101 

1530,05363 28,308848 651101 

1541,07754 28,474574 652101 

1569,28578 28,802645 653101 

1590,36091 29,137481 654101 

1592,3063 29,651572 655100 

1619,86608 29,820681 656101 

1644,18353 30,179192 657101 

1668,82522 30,537702 658101 

1685,68532 30,970621 659100 

1710,32701 31,241195 660101 

1734,64446 31,410304 661101 

1750,8561 31,738375 662101 

1773,87662 32,255849 663200 

1800,78794 32,641417 664200 

1825,42963 32,962724 665300 

1839,69587 33,270502 666390 

1860,44677 33,595191 667400 

1881,19766 34,02811 668400 

1898,382 34,528672 669400 

1907,46052 35,120553 670400 

1911,67554 35,225401 671400 

1923,34792 35,41142 672400 

1930,80528 35,543325 673500 

1939,23533 35,749638 674500 



Pág. XXX  Annex 

 

1941,50496 35,871397 675500 

1947,98961 35,925511 676501 

1951,23194 35,888307 677500 

1935,993 36,23329 678501 

1936,64147 36,321226 679601 

1954,7985 36,351666 680601 

1958,6893 36,307698 681601 

1960,95893 36,300933 682700 

1964,84972 36,212997 683700 

1960,63469 36,287404 684700 

1962,25586 36,31108 685900 

1971,33438 36,331373 686900 

1985,60062 36,463278 687900 

1997,59723 36,459896 688900 

2012,18771 36,588418 689900 

2031,31744 36,737234 691000 

2044,93522 36,91649 692000 

2048,50178 37,095745 693000 

2060,17416 37,116038 694101 

2039,42326 37,525282 695100 

2044,28676 37,504989 696200 

2044,93522 37,545575 697200 

2049,79871 37,565868 698200 

2058,22877 37,552339 699200 

2062,76803 37,518517 700200 

2074,76464 37,444109 701200 

2092,59745 37,630129 702300 

2111,72718 37,778945 703300 

2120,15724 38,36068 704300 

2137,66581 38,506113 705300 

2156,14708 38,705662 706300 

2169,1164 39,01344 707301 

2192,7854 39,074319 708300 

2196,02772 39,615468 709300 

2234,2872 39,757519 710301 

2256,33504 40,258082 711300 

2277,73441 40,606446 712401 

2297,51262 40,849963 713401 

2314,69696 41,069805 714500 

2328,96321 41,282882 715501 

2353,60491 41,685361 716500 

2372,41042 42,060783 717501 

2390,56746 42,260332 718500 

2366,89846 42,9875 719500 

2394,45826 43,044997 720500 

2432,06928 43,207342 721500 
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2414,5607 43,948039 722501 

2452,49596 44,086709 723500 

2476,4892 44,252436 724501 

2471,94993 44,881521 725600 

2507,93979 45,026955 726600 

2539,71463 45,074305 727600 

2548,79315 45,659422 728600 

2575,05602 45,774417 729600 

2576,67719 46,373063 730601 

2611,37012 46,711281 731801 

2631,47257 47,059645 732811 

2649,62962 47,570354 733801 

2671,67747 47,871369 734900 

2695,99495 48,202822 735920 

2708,96427 48,628977 736900 

2717,39433 48,936756 737901 

2751,4388 49,362911 738900 

2772,51395 49,728186 739901 

2796,83144 50,015672 740901 

2826,33665 50,228749 742001 

2799,10107 50,982976 743011 

2839,95444 51,118263 744011 

2864,92039 51,358398 745011 

2881,45628 51,585004 746001 

2900,58604 51,639119 747011 

2855,1934 52,609806 748001 

2899,61334 52,768768 749011 

2935,27899 52,924349 750001 

2940,46672 53,083311 751011 

2957,00261 53,259185 752001 

2979,05047 53,502702 753001 

3016,98575 53,786805 754011 

2948,89678 55,153208 755001 

2983,58973 55,281731 756001 

3013,74342 55,339228 757090 

3040,97901 55,762001 758100 

3053,94834 56,079926 759101 

3057,5149 56,380941 760100 

3075,67197 56,654898 761201 

3066,59344 57,064142 762210 

3068,2146 57,449711 763201 

3074,37503 57,706757 764210 

3087,02013 57,838662 765201 

3091,23516 57,886013 766201 

3103,55603 58,173499 767201 

3119,11922 58,427163 768210 
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3128,19775 58,477896 769201 

3144,73365 58,633476 770311 

3139,54592 58,761999 771301 

3148,30022 58,761999 772311 

3148,94868 58,626712 773301 

3147,97598 58,521864 774311 

3140,84285 58,450838 775410 

3153,81218 58,37643 776401 

3156,73028 58,332462 777410 

3168,72691 58,403488 778401 

3159,97262 58,88714 779410 

3167,75421 59,353882 780401 

3178,12968 59,519609 781410 

3180,39931 59,725922 782410 

3204,71681 59,939 783401 

3108,09529 62,137422 784410 

3139,54592 61,40687 785410 

3155,10912 61,2682 786410 

3163,53918 61,163352 787401 

3180,07508 61,088944 788410 

3183,96588 60,886013 789410 

3196,61098 60,828515 790511 

3189,47785 60,754107 791511 

3193,69288 60,672935 792501 

3192,72018 60,632349 793600 

3210,87724 60,737196 794710 

3205,04104 61,05174 795701 

3201,15025 61,545539 796710 

3208,60761 61,711266 797710 

3223,84658 61,718031 798701 

3231,95241 61,728177 799701 

3238,76131 62,02581 800710 

3244,59751 62,340353 801701 

3263,40304 62,448583 802710 

3268,91501 62,526374 803710 

3263,07881 62,621075 804701 

3277,99355 62,695483 805710 

3280,58741 62,654897 806701 

3285,12668 62,637986 807811 

3281,56011 62,621075 809011 

3288,04478 62,627839 810100 

3290,63865 63,21634 811210 

3291,93558 63,662789 812201 

3305,55338 63,757491 813201 

3312,68652 63,794695 814201 

3324,68315 63,78793 815201 
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3342,19175 63,902925 816210 

3350,62182 64,075416 817201 

3377,20896 64,122767 818210 

3347,70372 64,802587 819210 

3351,27029 64,762001 820210 

3370,07583 64,680828 821210 

3371,04853 64,592891 822210 

3363,91539 64,548923 823311 

3370,07583 64,504955 824311 

3370,40006 64,623331 825311 

3374,61509 65,015665 826311 

3372,02123 65,668428 827311 

3372,99393 65,88827 828311 

3392,1237 66,016794 829311 

3423,89857 65,999883 830410 

3469,93972 66,125024 831410 

3506,57811 67,498194 832410 

3233,57358 71,225371 833410 

3250,10948 70,768774 834511 

3212,17418 70,839801 835511 

 

Shear8plies   

Load Time Deflection 

N Sec mm 

306,17191 17,859398 0,97857386 

806,07635 18,932199 1,0854642 

1305,9807 19,879398 1,1785624 

1805,8851 20,753799 1,2613163 

2305,7896 21,431999 1,3268298 

2805,6938 22,004599 1,3888952 

3305,5981 22,634998 1,4544086 

3805,5027 23,999598 1,5854356 

4305,4072 25,767199 1,7647356 

4805,3115 27,102198 1,8957626 

5313,835 27,928198 1,9819646 

5805,1206 28,565399 2,04403 

6305,0244 29,148199 2,095751 

6804,9292 29,638798 2,1543684 

7304,8335 30,099398 2,1957455 

7804,7383 30,525999 2,2336743 

8304,6426 30,914999 2,2819474 

8804,5459 31,293598 2,3164282 

9304,4512 31,643398 2,354357 

9804,3555 31,976599 2,3853896 
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10304,26 32,315197 2,4129744 

10804,164 32,648598 2,4509032 

11304,068 32,955399 2,485384 

11803,974 33,313396 2,5233128 

12303,878 33,655396 2,5543454 

12657,258 33,932796 2,5784819 

13045,114 34,237198 2,6095147 

13553,639 34,554398 2,6405475 

13950,114 34,902996 2,6784763 

14251,78 35,215599 2,7095089 

14553,446 35,623196 2,750886 

14656,876 35,789398 2,7715745 

15156,78 36,081398 2,795711 

15234,352 36,372799 2,8301916 

15656,685 36,845596 2,8715687 

15742,875 37,172596 2,8991532 

15906,637 37,164997 2,9060495 

15449,827 37,265999 2,9094975 

15242,971 37,752396 2,9612186 

14691,352 37,799599 2,9715629 

8882,1182 37,807198 2,9784591 

 

Shear12plies   

Load Time Deflection 

N sec mm 

67,4636628 17,788198 -0,17653225 

667,34898 24,178999 0,46136218 

1267,23408 24,722599 0,52687567 

1867,11948 25,100199 0,55101222 

2467,00464 25,450199 0,58894104 

3066,8898 25,783798 0,63031799 

3666,7752 26,120998 0,66135067 

4266,66036 26,523798 0,70272762 

4866,54576 26,978798 0,7406565 

5466,43128 27,413198 0,78892958 

6066,31644 27,948997 0,84409881 

6676,54452 30,519598 1,0992566 

7266,08676 31,465797 1,1958028 

7865,97252 32,103397 1,2647643 

8465,85708 32,665398 1,3095894 

9065,74272 33,121597 1,3682066 

9665,62848 33,511398 1,3992394 

10265,5126 33,907597 1,4406163 

10865,3988 34,264198 1,4785452 
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11475,627 34,604198 1,5095779 

12065,1696 34,949196 1,5475067 

12665,0544 35,248596 1,5716432 

13264,9392 35,538795 1,5957798 

13864,8252 35,820198 1,6302606 

14464,7112 36,105797 1,6543971 

15064,5948 36,368996 1,6854298 

15664,4796 36,629196 1,7095664 

16264,3668 36,938797 1,7440472 

16864,2516 37,243996 1,7681837 

17340,0228 37,493198 1,8026645 

17826,1368 37,742798 1,8199049 

18426,0216 37,995396 1,8509376 

18901,7916 38,228996 1,868178 

19501,6776 38,477596 1,8992107 

20101,5612 38,739796 1,9164511 

20701,446 39,026997 1,9509318 

21301,3308 39,339996 1,9819646 

21787,4484 39,674599 2,0164454 

22263,2184 39,987198 2,047478 

22738,9896 40,415195 2,0854068 

22852,7604 40,776997 2,1233358 

22614,8748 41,116596 2,1509204 

23100,9888 41,430595 2,1922972 

23287,158 41,732998 2,230226 

23214,7596 41,808796 2,226778 

22563,1596 41,813198 2,226778 

21983,9604 41,815395 2,226778 

21394,4184 41,818596 2,2336743 

21187,5612 41,821598 2,2405703 

21187,5612 41,824799 2,230226 

20897,9628 41,828598 2,2336743 
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III. Plànols 
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IV. Simulacions 

IV.1. Tensions de Von Mises en la caixa de bateries d’alumini 

IV.1.1. -40g(X), -20g(Y), -40g(Z) 
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IV.1.2. +40g(X), -20g(Y), +40g(Z) 

 

 

 

 

 

IV.1.3. -40g(X), -20g(Y), +40g(Z) 
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IV.2. Tensions de Von Mises en la caixa de bateries de fibra 

de carboni 

IV.2.1. -40g(X), -20g(Y), -40g(Z) 
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IV.2.2. +40g(X), -20g(Y), +40g(Z) 

 

IV.2.3. -40g(X), -20g(Y), +40g(Z) 
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V.  Suport gràfic dels processos de fabricació  

V.1.  Caixa de bateries d’alumini 
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V.2. Caixa de bateries de fibra de carboni 
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