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Resum
Aquest treball consisteix en el disseny i construcció d’un basculant per a una motocicleta
de competició. Cal esmentar que aquest treball forma part d’un projecte en equip que
consisteix en fer el disseny i construir una moto de curses per córrer a la competició
MotoStudent al juliol de 2021. La motocicleta s’anomena ER20 i està dissenyada per un
equip d’estudiants de la universitat ETSEIB del qual jo hi formo part.
El disseny i construcció d’aquest basculant forma part del capítol d’innovació presentat
pel nostre equip, ETSEIB Racing, en la competició esmentada anteriorment. Aquesta
innovació consisteix en dissenyar un basculant format per diferents peces i unides entre
elles mitjançant cargols. Això, donaria l’opció de poder intercanviar-ne algunes per
modificar el comportament del basculant, i per tant, de la motocicleta. Aquesta tipologia
de basculant també donaria l’opció de substituir només una part del basculant en cas
de trencament d’una de les peces, reduint d’aquesta manera el preu de la reparació.
A continuació, s’expliquen breument quines han estat les diferents etapes que s’han
seguit per tal de desenvolupar aquest projecte i arribar a la configuració definitiva de
basculant desitjada.
En primer lloc, es fa una anàlisi de la geometria que ha de tenir la motocicleta a partir
de valors de referència d’altres motos semblants i de les referències que pot aportar el
pilot. En segon lloc, s’ha fet un estudi de les forces a les que pot estar sotmesa la moto
en pista. S’han tingut en compte també les proves que es duran a terme durant la
competició per tal de validar i verificar que la motocicleta és apta per entrar al circuit.
A continuació, s’ha passat a fer un primer disseny en 3D de la idea que es tenia. Aquesta,
consistia en un basculant format per dos braços d’alumini i un pont de fibra de carboni
que els uneix. A partir d’aquí, amb els consells i la informació proporcionada pels
diferents fabricants de les peces, s’ha anat modificant i adaptant el disseny. S’ha
combinat aquest assessorament, per part de professionals amb un acurat anàlisi amb
elements finits, per tal de trobar els valors de rigidesa desitjats i verificar la fiabilitat de
la peça.
Un cop definit el disseny del basculant, s’ha passat a la fase de construcció d’aquest. En
primer lloc, s’han fet els braços d’alumini, ja que es requeria d’aquestes peces abans de
tancar finalment el disseny del pont de fibra. A continuació, s’ha fabricat el pont de fibra
de carboni a partir del disseny del motlle obtingut.
Finalment, s’ha acoblat amb cargols tot el conjunt del basculant i s’ha muntat a la
motocicleta.
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1. Prefaci
1.1. Motivació
Des de ben petit m'ha agradat el món del motor i la mecànica. A principis del 2019 vaig
tenir l’oportunitat d’entrar a l’equip ETSEIB Racing per participar en el projecte de
disseny i construcció d’una motocicleta de carreres per poder córrer la competició del
MotoStudent.
Quan es van assignar les diferents tasques per tal de construir la motocicleta, vaig poder
escollir el disseny del basculant, que es una peça estructural, cosa que em motivava
molt. A partir d’aquell moment, vaig començar un procés d’investigació per veure quins
eren els paràmetres a tenir en compte i en quines coses havia de posar més èmfasi per
tal d’aconseguir un basculant que es comportés correctament en pista.
Després de veure que el més complicat era aconseguir una correcta rigidesa, hi havia la
por de no aconseguir un basculant idoni a la primera. Degut al pressupost limitat de
l’equip, no es tenia l’oportunitat de poder fer una segona peça en cas de que la primera
no fos vàlida. Es per això, i per la meva curiositat i afany per la innovació i la mecànica
que es va decidir tirar endavant aquest projecte per tal de tenir la millor moto possible
a la competició.

1.2. Requeriments previs
Abans de començar amb el procés de disseny i fabricació del basculant, s’ha de tenir una
idea molt clara de quina és la funció d’aquesta peça. Per tal de saber-ho, es va estar uns
mesos buscant informació que pugues ajudar i fos d’utilitat abans de fer el primer
disseny.
És molt important saber quines són totes les parts d’una motocicleta amb tots els seus
components i cotes principals, ja que a l’hora de dissenyar el basculant cal tenir en
compte tots els possibles elements amb els que ha d’anar unit i no tenir interferències
indesitjades. També es recomanable estar assabentat de quins tipus de sistemes de
suspensió hi ha, com funcionen, quins són els avantatges i inconvenients de cada un
d’ells.
Finalment, afegir que el més important de tot és estar motivat i tenir ganes de tirar
endavant un projecte com aquest. També es molt important preguntar a les persones
adequades i deixar-te assessorar per experts en el sector, ja que pot ser molt útil per
acabar aconseguint el resultat desitjat.
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2. Introducció
2.1. Objectius del projecte
Aquest treball forma part d’un projecte global que consisteix en el disseny d’una
motocicleta de competició. L’objectiu d’aquest és tenir una motocicleta competitiva, la
ER20, per tal de participar a la competició MotoStudent, al juliol de 2021, amb l’equip
ETSEIB Racing.
Es podria afirmar que l’objectiu principal d’aquest treball és el d’aconseguir un disseny i
la posterior fabricació d’un basculant perfectament funcional que ha d’anar muntat en
aquesta motocicleta de carreres. Es per això, que en el procés de disseny del basculant
s’intentarà buscar el millor comportament en pista d’aquest, així com aconseguir el pes
més baix possible.
Per una part, tenint unes especificacions geomètriques concretes, es busca fer un
disseny d’un basculant funcional que encaixi amb el prototip de motocicleta que es vol
construir. Aquest ha de tenir un eix d’unió amb el xassís, un eix d’unió amb el triangle
de bieletes i un eix per fixar la roda.
Per altra banda, donades unes sol·licitacions de càrregues màximes a les que podria
arribar la moto en pista, es busca trobar el disseny més òptim i lleuger. Això
s’aconsegueix seguint un procés iteratiu, on es fa el disseny de diferents models i
s’avaluen les seves possibilitats mitjançant simulacions amb elements finits.

2.2. Abast del projecte
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’objectiu principal d’aquest treball és fer el disseny
i la construcció d’un basculant per una motocicleta de competició. Però, a més a més,
també es busca un afegit d’innovació al crear un basculant on es pot variar la rigidesa
d’aquest amb parts intercanviables de diferents materials.
Per dur a terme aquesta tasca, s’ha fet un disseny tenint en compte tots els paràmetres
necessaris per tal que aquest sigui el més òptim possible. En primer lloc, s’ha fet l’elecció
del tipus de basculant que es vol. També s’ha fet una anàlisi previ del sistema de
suspensió que es vol utilitzar per tal de determinar la geometria exacta del prototipus.
Un cop es tenien clares les especificacions anteriors, s’ha passat a fer el disseny 3D del
conjunt del basculant. Seguidament, s’ha seguit un procés iteratiu de simulacions amb
elements finits, per tal d’anar millorant la geometria de les peces i optimitzant el seu
pes i comportament. Era important posar especial èmfasis en el laminat de la peça de
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fibra de carboni, ja que és una peça sotmesa a grans esforços i que a l’estar feta amb
materials anisòtrops, és més difícils d’estudiar el seu comportament.
Finalment, s’ha procedit a fabricar les diferents peces que integren el basculant, sempre
tenint en compte l’ordre que s’havia de seguir. En primer lloc, s’han fabricat els braços
d’alumini i després, la peça de fibra de carboni. Això s’ha fet d’aquesta manera, ja que
aquesta requeria dels primers per poder adaptar-se a la perfecció i augmentar la
compacitat del conjunt del basculant.
El model 3D s’ha fet amb el programa Sòlid Works i s’utilitzarà l’Hyperworks Hypermesh
per fer l’anàlisi d’elements finits amb el seu solucionador Optistruct.
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3. Suspensió posterior d’una motocicleta
A continuació, a la Figura 1 és mostren les diferents parts que composen l’esquelet d’una
moto i seguidament s’explica quina és la funció de cada una de elles.

Figura 1: Esquelet d’una motocicleta. Font: Arias-Paz Motocicletas [8]
Xassís:
El xassís és la peça principal d'una motocicleta, en la qual es fixen els altres components
com ara la forquilla, el motor, el subxassís, el basculant. Aquest ha d'aconseguir una
estructura lleugera, rígida i resistent capaç de suportar grans esforços. Solen estar
fabricats amb doble biga d’alumini o bé tubular d’acer.
Subxassís:
El subxassís és l’element que es troba sota del seient del pilot. Aquest ha de poder
suportar el pes del pilot i estar situat en una posició i inclinació adequada. Solen estar
fabricats d’alumini o acer. En el món de la competició aquest element pot estar fabricat
amb fibra de carboni tenint una sola peça per al subxassís i el seient, en aquest cas la
unió de les dues peces s’anomena seient autoportant.
Amortidor:
L’amortidor uneix el xassís amb el basculant. Aquest té la funció de mantenir la roda del
darrera en contacte amb el terra. Normalment, i gairebé sempre en el món de la
competició la unió de l’amortidor amb el xassís i el basculant és fa mitjançant bieletes
per millorar el comportament de la suspensió posterior.
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Eix del basculant:
Aquest eix té la funció d’unir el xassís amb el basculant. Sol ser el punt de pivotatge
principal de la roda del darrera, per tant aquesta descriu una trajectòria circular respecte
el xassís. El centre és troba ubicat a l’eix del basculant i el radi és la distància entre aquest
i la roda posterior.
Basculant:
El basculant és una part estructural de la motocicleta que permet unir la roda del darrera
amb el xassís, de forma mòbil. Aquest és el component principal de la suspensió
posterior, i te la funció de sostenir la roda mentre aquesta pivota per absorbir els cops i
les càrregues induïdes per la conducció. Sempre ha d’estar unit directa o indirectament,
per mitjà de bieletes, a l’amortidor. Aquest últim, li permet tenir aquest moviment
relatiu respecte el xassís de forma controlada. A continuació, en els següents apartats
és fa un anàlisi més detallat d’aquesta peça.

3.1. Tipus de basculants segons la seva geometria
Al llarg dels anys, han sigut molts els diferents tipus de basculants que s’han
desenvolupat, ja sigui per al món de la competició o per a les motocicletes de carrer. Per
una banda, s’han anat modificant i innovant formes i geometries. Per altra banda, també
s’han utilitzat altres materials diferents de l’acer, que és el que es feia servir als
començaments.
El basculant és un element estructural de la motocicleta i com a tal, està sotmès a grans
esforços. Els més rellevants serien els de torsió, que es podrien originar al fer una corba
a grans velocitats, o bé els dinàmics, que es produeixen en accelerades o al agafar
sotracs o terrenys irregulars.
En els últims temps, i sobretot en competició, s’ha volgut augmentar la relació
potència/pes de les motocicletes. Per tal de dur-ho a terme, s’han anat optimitzant els
dissenys dels basculants per tal de fer-los més lleugers, sense perdre resistència ni
rigidesa. Per altra banda, la geometria d’un basculant queda condicionada per quin és
el tipus de sistema de suspensió posterior que porta la motocicleta i on està ubicat
l’amortidor. Un altre factor important a tenir en compte és el pas de la cadena del pinyó
a la corona.
A continuació, es fa una breu classificació dels diferents tipus de basculant segons la
forma geomètrica que tenen:

Disseny d’un basculant per a una motocicleta de competició
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Geometria bàsica: Va ser el primer que es va implantar per la seva senzilla
construcció i el seu preu econòmic. És un disseny compacte i robust conformat
per dos tubs de secció rectangular i un pont soldat que els uneix, té l’avantatge
de que no necessita fer una obertura al basculant per tal de fer passar la cadena
per dintre ja que pot passar per dalt i per baix sense problemes. És l’única
geometria de basculant on encara es poden veure dos amortidors, un a cada
braç, tot i que també pot portar-ne un central.

Figura 2: Geometria bàsica. Font: Paul Thede & Lee Parks [7]


Geometria per sobre: Aquest sistema es va dissenyar amb l’objectiu d’utilitzar
un únic amortidor enlloc de dos per tal de reduir pes. Inicialment, el sistema de
suspensió utilitzat en les motocicletes era el mono pivot i amb aquesta
geometria s’aconseguia reforçar més el basculant afegint reforços triangulars als
vèrtexs. Actualment, s’ha fet servir amb diferents sistemes de suspensió amb
bieletes per tal de millorar el comportament de la suspensió.

Figura 3: Geometria per sobre: Font: Paul Thede & Lee Parks [7]


Geometria per sota: Aquesta es va originar en el moment en que el sistema de
suspensió va passar de monopivot a un sistema format per bieletes. Amb aquests
tipus de sistemes, les bieletes s’havien de collar al basculant per la seva part
inferior. Amb l’objectiu de reforçar tota l’estructura, enlloc d’unir al basculant
unes aletes que anessin a buscar aquestes unions, es va optar per fer un conjunt
robust on la pròpia geometria del basculant s’adaptés a la posició de les bieletes.
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Figura 4: Geometria per sota: Font: Paul Thede & Lee Parks [7]


Basculant monobraç: Aquest tipus de basculant s’ha muntat des de ja fa bastant
de temps en motocicletes del tipus scooter. Tot i això, no van ser utilitzades en
motos de gran cilindrada fins que Andre de Cortanze va dissenyar-ne un per
l’equip de resistència Elf. Des de llavors, es va obrir el debat sobre aquest tipus
de basculant amb els avantatges i inconvenients que podia tenir. Ducati l’ha
empleat amb èxit als circuits, així com MV Agusta que en va fer un de fosa per a
Superbikes. Honda ha fabricat una gran varietat de motos esportives i de
competició, tan amb transmissió per cadena com amb Cardan. Pel que fa a BMW
l’ha passat a muntar en els seus models en transmissió per Cardan. Primer amb
un braç rígid molt simple i més tard amb el sistema de suspensió “paralever” que
controla l’aixecament i l’squat provocat per la transmissió. Aquest tipus de
basculant té l’avantatge de tenir una millor facilitat a l’hora de canviar la roda o
algun altre component de la part posterior de la motocicleta. Per altra banda,
tenen l’inconvenient de que per tal d’aconseguir una bona rigidesa i compacitat
cal augmentar el pes d’aquest o bé desenvolupar un disseny més complex que
encareix el preu.

Figura 5: Basculant monobraç. Font: BMW Motorrad
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3.2. Materials més utilitzats
A continuació, es fa una breu descripció de quins són els materials més utilitzats en la
construcció de basculants i quins són els avantatge i inconvenients de cadascun d’ells.
Alumini


L’alumini és un material que es va començar a fer servir per construir prototipus
i maquines de carreres donada la seva bona relació resistència/pes. Actualment,
la seva utilització s’ha generalitzat per a qualsevol tipus de motocicleta ja que
ofereix bones prestacions i no es gaire car de produir. Per contra, cal recordar
que la vida útil d’aquest material sòl ser limitada ja que les seves prestacions
minven força amb la fatiga produïda per les càrregues a les que està sotmès. Per
altra banda, aquest material té una dificultat de soldadura més elevada que la
de l’acer. En aquesta s’utilitza un equip de soldadura elèctrica on el seu arc ha
d’estar protegit en un medi de gas inert, degut a que l’alumini s’oxida
immediatament quan entra en contacte amb l’oxigen de l’aire. Aquesta capa
d’òxid es fon a altes temperatures i es per això, que si s’excedeix el temps
d’exposició a l’arc elèctric, també es pot fondre la resta de material i fent
inservible la peça. La construcció de xassís i basculants amb aquest material és
sol fer a partir de la soldadura de peces mecanitzades, de peces de fosa o de tubs
senzills. Es descarta la construcció d’aquestes peces estructurals en forma
d’estructura multi tubular per la seva dificultat de soldadura i pel seu baix Mòdul
de Young, que dona una rigidesa 3 cops inferior que la de l’acer.

Acer


L’acer és el material més empleat en la fabricació de basculants i xassís multi
tubulars de motocicletes donat que el seu cost és molt més econòmic que el
d’altres materials. Donat a que es fa servir tant, s’ha aconseguit desenvolupar
moltes més tècniques de manipulació i soldadura. També cal destacar la
possibilitat d’aconseguir una rigidesa elevada sense un elevat pes, utilitzant tubs
de petit diàmetre gràcies al seu elevat mòdul de Young.

Materials compostos


La utilització de materials com la fibra de carboni, de vidre o de kevlar ha estat
la gran revolució dels últims anys per a la fabricació d’elements estructurals en
el món de la competició. Aquests materials t’ofereixen la possibilitat de
combinar-los en forma de laminat, per crear una peça sense cap tipus d’unió
aparent, com seria una soldadura. El principal avantatge de les peces formades
amb fibra de carboni i/o reforçades amb kevlar, és que t’ofereixen una relació
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resistència/pes molt superior a les de l’alumini, aconseguint així peces molt més
lleugeres. Per contrapartida aquestes peces tenen el seu principal inconvenient
en són poc resistents als impactes directes. A diferència d’un metall, que quan
rep un cop s’abonyega, aquestes es trenquen les fibres i deixen de ser funcionals.
A més a més, la fabricació d’aquest tipus de peces sol ser molt cara degut a
l’elevat preu del material i del motlle amb el que s’ha de donar la forma desitjada
a la peça.
Titani


El titani és un material amb unes propietats mecàniques molt bones ja que
ofereix una elevada resistència i rigidesa pel seu reduït pes. Tot i això, és un
material molt car que està prohibit en moltes competicions de motor per la seva
escassetat a la naturalesa i per l’avantatge comparatiu que tindria un equip amb
més pressupost i, per tant, la possibilitat d’utilitzar-lo més. Aquest material
també ofereix una alta resistència a la corrosió tot i que requereix d’una tècnica
sofisticada per a la seva soldadura.

3.3. Tipus de sistemes de suspensió
L’objectiu principal del sistema de suspensió es mantenir el pneumàtic en tot moment
en contacte amb l’asfalt, per tenir d’aquesta manera la major tracció possible. A més a
més, s’ha d’assegurar un bon comportament de la moto durant les acceleracions,
frenades i canvis de direcció, és a dir, controlar les transferències de càrrega d’aquesta.
Com a últim objectiu, i que en competició passa a segon terme, és el confort del pilot.
Els punts més importants a tenir en compte en un sistema de suspensió són: la molla,
l’amortidor, la massa no suspesa i les característiques del pneumàtic per poder arribar
a la configuració desitjada. També és molt important les dimensions que es donen a les
diferents bieletes que integren el sistema de suspensió, així com la seva ubicació. A
partir d’aquí s’obtindran els valors del leverage ratio, un paràmetre molt important i del
qual dependrà el comportament de la suspensió i per tant, de la motocicleta.
El leverage ratio permet relacionar la velocitat de deformació de l’amortidor amb la
velocitat vertical de la roda posterior. Aquest paràmetre va variant a mesura que
l’amortidor va avançant en la seva carrera. Per exemple, en una suspensió amb un
leverage ratio de 2, per cada mil·límetre que es comprimeix l'amortidor la roda es mourà
dos mil·límetres en direcció vertical. Finalment, cal mencionar que a l’hora de definir un
tipus de sistema de suspensió, és molt important preguntar-se per a quin tipus de moto
s’utilitzarà.
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A continuació, s’enumeren alguns dels sistemes de suspensió més comuns separant-los
en dos blocs principals. Per una banda, tenim els sistemes on l’amortidor va unit
directament al basculant i al xassís. Per altra banda, tenim els que munten bieletes i
altres tipus de peces per unir l’amortidor amb el xassís i el basculant. En cada un
s’expliquen quines són les seves característiques més importants i que els diferència de
la resta.

3.3.1. Sistemes de connexió directa amortidor-basculant
Entre aquests tipus de sistemes s’inclouen el disseny tradicional amb dos amortidors, un
col·locat a cada braç del basculant i el sistema cantilever, amb un únic amortidor central.
Aquests sistemes són els més senzills i poden variar la seva progressivitat en funció del
lloc on s’ubica la unió del basculant a l’amortidor i quina inclinació té aquest.

Sistema clàssic
El sistema de suspensió posterior “clàssic” està format per un tub transversal, ubicat al
punt de pivot, unit a un parell de tubs laterals. Aquests suporten la roda i dos unitats de
molla-amortidor, un a cada costat.
Els principals avantatges són:


Construcció senzilla sense geometries complicades.



Dissipació fàcil del calor produït pels amortidors.



El recorregut dels amortidors és gairebé igual que el de la roda, és a dir, un
leverage ratio de gairebé 1. Això, permet que aquests treballin a càrregues més
baixes i per tant, augmenti la seva fiabilitat.



Forces de reacció transmeses al xassís relativament petites, el que permet reduir
el pes dels elements estructurals tan del basculant com del xassís.

Els principals desavantatges són:


Limitació de l’amplitud d’oscil·lació de la roda, és a dir, recorreguts més petits.



Molt baixa progressivitat.



Possibilitat de que els dos amortidors generin diferents forces degut a un mal
reglatge, el que ocasionaria l’aparició de moment torsor al basculant.
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Figura 6: Sistema de suspensió clàssic. Font: Vittore Cossalter [6]

Sistema cantilever
Per eliminar els defectes del sistema de suspensió clàssic, es va crear el sistema
Cantilever. Aquest es va dissenyar triangulant el basculant i connectant-lo a un únic
amortidor aconseguint els següents avantatges:


Fàcil regulació ja que només es disposa d’un amortidor.



Reducció de la massa no suspesa



Possibilitat de major recorregut de la roda del darrera.



Millor resistència a la torsió i la flexió.

Per contrapartida, el posicionament de l’amortidor per sobre o per sota del motor pot
causar més problemes de dissipació de calor a aquest. Un altre inconvenient també seria
un increment notable de la càrrega que rep l’amortidor a causa de l’augment del
leverage ratio a valors aproximadament del doble.

Figura 7: Esquema sistema de suspensió cantilever. Font: Vittore Cossalter [6]
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3.3.2. Sistemes de bieletes
Aquests tipus de sistemes de suspensió són més sofisticats ja que inclouen bieletes i
altres peces d’unió entre l’amortidor, el basculant i el xassís. Es distingeixen entre ells
només pels diferents punts de fixació de les bieletes i de la unitat molla-amortidor. Amb
aquests sistemes de suspensió, es redueix la massa no suspesa de la motocicleta i es
poden obtenir grans recorreguts de la roda del darrera, així com un gran control de la
progressivitat. Per contra, augmenten molt les forces de reacció entres les diverses
peces que configuren el sistema de suspensió, havent de ser més reforçades que en el
cas de no utilitzar bieletes. Cal dir que la progressivitat i el recorregut de cada suspensió,
no dependrà tan del sistema utilitzat en sí, sinó que dependrà del lloc on estaran ubicats
els punts d’unió i les geometries de cada peça. Tot i això, sistemes com el full floater,
amb unes característiques similars als altres dos, tendeix a ser més progressiu i donar
una rigidesa més elevada a la roda.
A continuació s’expliquen els tres principals sistemes que fan servir gran part de les
motocicletes en l’actualitat.

Sistema de suspensió full floater
Aquest sistema es utilitzat per la marca de motos Suzuki, entre d’altres. Aquest sistema
es caracteritza principalment per no tenir l’amortidor unit directament amb el xassís,
d’aquí el seu nom d’amortidor flotant. D’aquesta manera, quan la roda puja, aquest es
comprimeix pels dos extrems, aconseguint així una major progressivitat i un menor
recorregut de la roda comparat amb els altes dos sistemes. El principal inconvenient
d’aquest sistema es que al no tenir l’amortidor, un element força pesant, unit
directament al xassís, la massa no suspesa de la motocicleta augmenta.

Figura 8: Esquema sistema de suspensió full float. Font: Vittore Cossalter [6]
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Sistema de suspensió Unitrack
Aquest sistema es utilitzat per la marca de motos Kawasaki, entre d’altres. Aquest es
caracteritza per tenir la bieleta connectada directament al basculant i l’amortidor i el
triangle al xassís, tal i com es mostra a la següent figura. Entre els sistemes de bieletes,
aquest és amb el que s’aconsegueix una massa no suspesa més reduïda, ja que té
l’amortidor i el triangle units directament al xassís. En aquest cas la bieleta queda com
element flotant, però es la peça menys pesada de les tres .

Figura 9: Esquema sistema de suspensió Unitrack. Font: Vittore Cossalter [6]

Sistema de suspensió Pro-link
Aquest sistema es utilitzat per la marca de motos Honda principalment. La diferència
respecte els altres dos dissenys recau en que aquest té el triangle de suspensió
connectat al basculant i la bieleta connectada al xassís. En aquest tipus de sistema, es
solen muntar bieletes regulables per tal de modificar i adaptar la progressivitat del
sistema al gust del pilot.

Figura 10: Esquema sistema de suspensió Pro-link. Font: Vittore Cossalter [6]
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4. Elecció de la tipologia de basculant
Per fer el disseny del basculant, primerament es va escollir la tipologia estructural que
es volia utilitzar. Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest basculant volia ser
innovador, amb elements que donessin joc a canviar la rigidesa d’aquest sense un
augment excessiu del seu cost. També s’havia de minimitzar el seu pes, ja que es molt
important en el món de la competició.

4.1. Origen de la idea
L'estructura d'una motocicleta està sotmesa a moltes tensions durant una cursa. Ha de
comptar amb una rigidesa adequada per a suportar els esforços de frenada i acceleració
màximes, però també ha de tenir una certa flexibilitat per a poder entrar ràpidament a
corba. En aquesta competició, amb el temps just i un pressupost limitat, es requereix un
correcte disseny del conjunt del xassís i basculant perquè només es disposa d'una
oportunitat per a fabricar tots dos. Amb aquestes limitacions es pot ocasionar un
problema greu, dissenyar i fabricar un xassís i/o basculant massa rígids o massa flexibles.
Això, provocaria que la motocicleta no fos còmoda de pilotar i conseqüentment una
pèrdua elevada de segons per volta. La innovació que es presenta en aquesta edició
sorgeix com a solució a aquest problema.

4.2. Procés d’investigació i desenvolupament de la idea
Primerament, es va realitzar un procés de recerca previ estudiant el mercat, les
motocicletes d’edicions anteriors i oportunitats de les quals disposaven. Es per això, que
per a trobar una possible solució es va concloure que, com a peça estructural, era
important centrar els esforços en el basculant de la motocicleta. En aquest, era necessari
aconseguir un disseny que complís amb els requisits estructurals bàsics, suportar el pes
del conjunt motocicleta-pilot i oferir un bon rendiment dintre el circuit. Arribats a aquest
punt, es va decidir anar més lluny i donar-li un gir al disseny. Es va proposar fer un
basculant amb uns paràmetres de rigidesa variables. Això s'aconseguiria mitjançant l'ús
de peces intercanviables de fibra de carboni.
Aquest material presenta un avantatge que resulta molt interessant respecte a
qualsevol metall. A part de la seva evident bona relació resistència/pes, una peça
formada de fibra de carboni realment està fabricada utilitzant diverses capes d'aquest
material, això ofereix la possibilitat d'orientar les fibres de cada capa en la direcció que
es desitgi. D'aquesta manera, es poden crear diferents patrons de laminat i per tant,
variar el comportament de la peça a voluntat.
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Per altra banda, el principal inconvenient que té la fibra de carboni, es que presenta
baixa resistència als impactes directes. Per aquest motiu, es va optar per fabricar
únicament el pont del basculant en fibra, una peça que es troba més protegida dels cops
directes en cas de caiguda del pilot. A més a més, amb aquesta peça de dimensions més
reduïdes, comparada amb un basculant sencer, també s’ha volgut reduir el preu d’una
segona unitat per obtenir una configuració diferent de rigidesa del conjunt.
A continuació, es mostra un primer disseny en 3D que volia representar la idea
conceptual d’aquest basculant innovador. Com es pot observar en la Figura 11, aquest
basculant està compost per diferents peces. De color gris es poden veure els braços del
basculant que estarien fets d’alumini. En color negre hi ha representat el pont que
estaria fabricat amb fibra de carboni.

Figura 11: Disseny conceptual del basculant
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5. Especificacions i restriccions del disseny
En aquest apartat s’especifiquen quins han estat els requisits que ha imposat l’equip i la
competició a l’hora de fer el basculant. També s’expliquen quins han sigut els detalls que
s’han tingut en compte per tal d’aconseguir una bona funcionalitat de la moto.

5.1. Sistema de suspensió
A l’hora d’escollir el tipus de sistema de suspensió que es volia posar a la moto, es va fer
un estudi previ anant a parlar amb varis professionals del món de la competició. A partir
d’aquí, es va arribar a la conclusió que el sistema pro-link s’adaptava molt a les nostres
necessitats ja que era molt utilitzat en motocicletes de competició. També es van fixar
uns valors de referència a l’hora de trobar el levarage ratio, el recorregut de la roda i la
progressivitat desitjada. Pel que fa al leverage ratio, es va determinar que havia de ser
proper a dos com la majoria de motocicletes de curses. Pel que fa al recorregut de la
roda del darrera, aquest havia de ser d’ aproximadament 100 mm, que amb un leverage
ratio de 2, s’aconsegueix amb un amortidor estàndard de 50 mm de carrera. Finalment,
es va descobrir que aquest tipus de motocicletes tenen un comportament molt lineal de
la suspensió, amb valors de progressivitat que van del 0 a un 10% com a molt.
A partir d’aquí, utilitzant el programa Linkage de disseny de geometries i sistemes de
suspensió per a motocicletes i bicicletes, es va procedir a fer un disseny 2D de les
dimensions del basculant, bieleta i triangle. Pel que fa a les mides d’eix a eix de
l’amortidor, s’utilitzaven les de models comercials de carrera de 50 mm, per assegurar
la seva fàcil obtenció. Sabent això, s’anaven modificant els punts d’unió i geometries de
les diferents peces per tal d’aconseguir els valors de leverage ratio i progressivitat
desitjats. Un cop trobat un model que complia amb els requisits marcats, es verificava
que no produís interferències en altres peces de la moto com podria ser el motor, el
xassís o la cadena.
Finalment, es va arribar al model que es veu a la Figura 12, extreta del programa Linkage,
d’on es va treure la geometria de totes les peces.
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Figura 12: Geometria final del sistema de suspensió de la ER20
Pel que fa a la corba de progressivitat del sistema es pot veure en la Figura 13. Com es
pot observar, comença amb un leverage ratio de 2,08 i cap al final del recorregut aquest
és de 1,95. Amb això, s’obté un valor de progressivitat del

1.08−1.95
1.95

· 100 = 6,67 %, per

tant, dintre del rang del 0 al 10% que s’havia marcat com a objectiu.

Figura 13: Corba de progressivitat del sistema de suspensió de la ER20
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5.1.1. Amortidor
L’amortidor escollit ha estat un Öhlins especial per motocicletes de carreres. Aquest té
regulacions de precàrrega, rebot i velocitat de compressió. A continuació es numeren
les seves característiques:


Carrera: Aquesta és de 50 mm amb la configuració que munta de sèrie.



Distància entre eixos: Aquesta distància pot variar entre 309 a 313 mm, ja que
té un espàrrec roscat una femella i contrafemella amb la que es pot regular
llargada 4 mm.



Longitud de la molla. Aquesta és de 170 mm descomprimida.



Precàrrega: Aquesta pot varia de 0 a 7 mm roscant el topall d’un extrem de la
molla. Si aquesta precàrrega ha de sobrepassar els 7 mm és més recomanable
canviar de molla.



Constant de la molla: S’han adquirit 3 molles diferents per tal d’ajustar el
comportament de la moto al gust del pilot. Aquestes són de 80, 85 i 90 N/mm.

Figura 14: Amortidor Öhlins que portarà la ER20. Font: Öhlins

5.1.2. Bieletes
Les bieletes uneixen el xassís amb el triangle. Aquestes són regulables i porten
incorporades unes ròtules a cada extrem d’unió per tal de no bloquejar el moviment
relatiu amb el xassís o el triangle a l’hora d’unir-se. La distància entre eixos d’aquestes
és de 125 mm, però pot escurçar-se o allargar-se 5 mm. Per tant, el seu rang és de 120
a 130 mm. El seu cos està fet d’alumini 7075 T6.
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Figura 15: Bieletes regulables que portarà la ER20. Font: DNA-Autoparts

5.1.3. Triangle
El triangle uneix l’amortidor, el basculant i la bieleta. Aquest es fabrica mecanitzant un
bloc d’alumini 7075-T6. Per tal de fer la unió amb el basculant, el triangle portarà 2
rodaments NKX 10 ZTN. Aquest tipus de rodament integren un casquet d’agulles per a
les forces radials i un rodament de boles axial per mantenir la mobilitat a l’hora de collar
els cargols d’unió.

Figura 16: Triangle amb rodaments (esq.) i rodament NKX 10 ZTN (dreta). Font: SKF [3]
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5.2. Geometria del basculant
Pel que fa a la geometria del basculant, aquest ha de complir unes dimensions per tal de
que la motocicleta tingui un correcte comportament en pista i li transmeti seguretat al
pilot. Per altra banda, també s’han de respectar altres paràmetres geomètrics com
podria ser l’espai que s’ha de deixar per al pas de la cadena per tal de no tenir
interferències indesitjades entre les diferents peces.

5.2.1. Cotes principals del basculant
A continuació es mostra una taula comparativa entre diferents motocicletes, de
característiques similars a la que es vol dissenyar, que s’ha fet servir per escollir les
dimensions del basculant. En aquesta es pot observar la seva longitud, així com l’angle
que forma el basculant respecte al terra amb la motocicleta en repòs.

Longitud (mm)

MotoStudent
ER16
480

MotoStudent
ER18
520

Honda
NSF 250
565

KTM
Moto3
514

Angle (º)

13

13

9

-

Característiques

Taula 1: Comparació de les dimensions de diferents motocicletes
Quan es parla de la longitud d’un basculant, es refereix a la distància que hi ha entre
l’eix d’unió amb el xassís i l’eix de la roda. Aquesta dimensió es força important ja que
ha de ser el suficientment llarga per donar-li estabilitat a la motocicleta, però no s’ha de
sobrepassar doncs la faria menys àgil als moviments del pilot. En aquest cas la distància
escollida ha estat de 510 mm, ja que és considerava equilibrada per una moto
d’aquestes característiques. Tot i això, aquesta cota pot variar una mica ja que s’ha fet
un disseny on l’eix de la roda del darrera té un rang de 50 mm per fer-se més curt o més
llarg el basculant. Això es fa per adaptar més la moto al gust del pilot, però sobretot per
quadrar la distància del pinyó a la corona amb la llargada de la cadena. Pel que fa a
l’angle, aquest estarà situat al voltant dels 12º en la motocicleta en repòs, que passen a
ser 0º quan l’amortidor està totalment comprimit.
Amb aquests valors de les dimensions del basculant i amb els obtingut anteriorment en
el disseny del sistema de suspensió s’obté la geometria sencera de tota la part posterior
de la moto. En la següent imatge, extreta d’un croquis del programa Solid Works, es
poden veure les diferents peces que integren el sistema de suspensió i quines són les
dimensions exactes que tenen i la seva ubicació. A l’hora de fer el disseny del basculant
aquest esquema es el punt de partida. A partir d’aquí, se sap que en tot moment s’ha
de respectar la cota de 510 mm entre l’eix de la roda i l’eix del basculant. També, es molt
important mantenir la cota del punt de pivot amb el triangle a 161 mm en la direcció del
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basculant i 64 mm a sota en la direcció perpendicular a aquest. En cas que aquesta cota
fos alterada, ni que sigui per pocs mil·límetres, canviaria completament el
comportament de la suspensió del darrera cosa que no volem que passi.

Figura 17: Dimensions finals del sistema de suspensió de la ER20

5.2.2. Altres consideracions i especificacions del disseny
A continuació, es mencionen un seguit de restriccions que s’han hagut de tenir en
compte a l’hora de fer el disseny geomètric del basculant. També es fan altres
especificacions del disseny de tot el conjunt del basculant.
 Tensors de cadena: Per tal de fixar la distància exacta de la posició de la roda dintre
del rang variable de 50 mm que es mencionava al paràgraf anterior, s’utilitzen
uns tensors de cadena. El basculant ha de tenir una rosca de M6 per tal de poder
regular aquesta distància cargolant i descargolant aquests tensors. A la Figura 18
es poden veure els dos tensors de cadena amb el cargol regulador collats al
basculant.

Figura 18: Tensors de cadena de la ER20 (marcats en vermell)
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 Ubicació unió bieleta: Aquesta ubicació és clau pel que fa al comportament de la
motocicleta. Segons el lloc on aquesta estigui ubicada canviarà per complert el
comportament de la suspensió del darrera ja que pot variar la progressivitat, el
seu recorregut i fins i tot l’alçada del centre de gravetat de la motocicleta. És per
això, que aquesta és una cota crítica s’ha de tenir molt en compte a l’hora de fer
el disseny i fabricació del basculant. A continuació, es mostra una imatge amb la
geometria de tot el sistema de suspensió on es pot apreciar aquesta posició així
com la llargada del basculant.
 Pas de la cadena: La cadena ha de poder traçar una línia recta des del pinyó fins a la
corona, tant per la part de dalt com per la de sota del basculant. És per això, que
s’han dissenyat uns tubs d’alumini per als braços més prims de l’habitual. Els tubs
d’alumini utilitzats en el basculant de la moto de l’edició anterior, feien 70 mm
d’alçada, en aquest disseny s’han rebaixat a 56 mm. Amb això, s’ha intentat evitar
possibles interferències entre la cadena i el basculant, ja que amb el regruix que
afegeix la peça de fibra de carboni i els cargols, la cadena podia arribar a fregar
amb aquests últims.
 Pas de l’amortidor i de la roda: El pont de fibra de carboni ha de tenir un gruix
suficientment gran per donar rigidesa a l’estructura, però evitant sempre les
interferències amb la roda i l’amortidor. Aquest últim, va ubicat entre els dos
braços del basculant, pels costats, i entre l’eix del basculant (davant) i el pont de
fibra (darrera). Per tant, s’ha d’anar en compte que aquest no impacti ni amb l’eix
del basculant ni amb el pont de fibra en cap moment de la seva carrera.
 Amplada roda-eix: Aquesta ha vingut donada per l’amplada de la boixa de la roda, la
corona, el disc de fre i el suport de fre. Un cop s’ha sabut totes les peces que
havien d’anar entre els dos braços del basculant, s’ha intentat minimitzar al
màxim aquesta distància per fer més àgil la motocicleta.
 Amplada unió xassís: Aquesta ha vingut donada principalment per l’amplada del
xassís i les limitacions que tenia per encabir el motor a dintre. Un cop sabuda la
distància màxima que no es podia superar, s’ha intentat maximitzar al màxim
aquesta distància per augmentar la rigidesa del basculant.
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 Rodaments utilitzats: El basculant munta un parell de rodaments NX 17 Z en la seva
unió amb el xassís. Aquests rodaments, així com els del triangle, integren un
casquet d’agulles per a les forces radials i un rodament de boles axial per
mantenir la mobilitat entre el xassís i el basculant després de collar l’eix que els
uneix. Aquests van allotjats a dos forats fets a les peces mecanitzades dels
extrems dels braços d’alumini. Aquests forats a l’alumini del basculant tenen una
tolerància K6 per fixar els rodaments al seu interior de forma que quedin
encastats. S’ha fet un disseny de forma que aquests rodaments sobresurten 0,5
mm del braç del basculant per tal que al collar l’eix del basculant, no hi hagi
interferència entre el xassís i basculant.

Figura 19: Especificacions rodament NX 17 Z. Font: SKF [3]

Figura 20: Allotjament del rodament, forat de diàmetre 26 K6 i profunditat 27,5 mm
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6. Anàlisi d’esforços i rigidesa
En aquest apartat es mostrarà quines han estat les consideracions fetes a l’hora de fer
l’anàlisi d’esforços als que estarà sotmesa la motocicleta i per tant també el basculant.
També s’explicarà quin ha estat el criteri a seguir a l’hora de calcular i comparar la
validesa dels valors de rigidesa obtinguts.

6.1. Esforços màxims que ha de suportar el basculant
A l’hora de fer l’anàlisi d’esforços de la motocicleta i per tant, també del basculant, s’han
tingut en consideració totes les possibles situacions en que es pot trobar la moto.
Aquestes s’han dividit en dos blocs diferenciats. Per una banda estan les situacions reals
en que es pot trobar la motocicleta en circuit, i per altra banda, estan els assajos exigits
per l’organització.

6.1.1. Assajos exigits per l’organització
La competició per tal de garantir la seguretat dels pilots verifica la integritat estructural
de totes les motocicletes de la competició. Es per això, que s’han superar dos assajos
que s’expliquen a continuació:


El primer, consisteix en comprimir tota la moto en direcció horitzontal, fixant la
roda del darrera i pressionant horitzontalment la del davant fins una càrrega
màxima de 300 Kg.



En el segon, s’aplica una força progressiva sobre el seient del pilot fins arribar a
un càrrega màxima de 250 Kg en sentit vertical.

Figura 21: Esquema d’aplicació de forces. Font: MotoStudent
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6.1.2. Situacions reals de la motocicleta en circuit
Pel que fa a les situacions reals de circuit, s’ha intentat buscar quines serien les més
desfavorables per a la integritat estructural i el comportament de la motocicleta. En
aquest apartat s’expliquen les hipòtesi inicials que s’ha cregut convenient tenir en
compte. A continuació es fa una breu explicació de quines han estat aquestes situacions:


En primer lloc, estaria la força centrípeta que es generaria al passar per corba a
màxima velocitat. Aquesta fa augmentar la força normal sobre la roda així com
generar un moment torçor sobre els braços del basculant.



En segon lloc, tindríem la força de frenada màxima a la que estaria sotmesa la
motocicleta a final de recta. Aquesta generaria una força en sentit contrari a la
direcció d’avanç de la moto així com el moment generat pel fre, que recolza
sobre el basculant.



Finalment, tindríem el parell màxim que podria generar el motor en cas d’una
acceleració forta amb marxes curtes. Aquesta genera un moment flector sobre
el basculant al tenir la corona desplaçada a un lateral del basculant. També
provoca un augment de la força normal del la roda del darrera.

6.1.3. Resum de l’anàlisi realitzat
Degut a la gran càrrega computacional que requereixen les simulacions amb elements
finits, s’ha cregut coherent descartar les hipòtesis que no fossin límit i per tant, no
aportessin un valor significatiu a l’estudi realitzat.
En primer lloc, s’ha descartat fer la simulació de la càrrega a compressió horitzontal de
300 kg ja que en aquesta el basculant forma un angle quasi horitzontal amb el terra, per
tant, l’amortidor pràcticament no fa força sobre el triangle. En aquest cas l’únic que
podria passar es que els braços sofreixen vinclament, però, amb el pont que els uneix
això seria una situació pràcticament impossible amb aquesta càrrega relativament
petita.
En segon lloc, s’ha descartat fer la simulació del cas d’accelerada a màxima potència en
marxes curtes. Això s’ha fet ja que amb el motor que portarà la moto, que és de 31 CV,
es generen uns esforços molt petits. Aquests són d’un ordre de magnitud inferior si els
comparem en altres situacions en que es trobarà la moto com seria el cas de l’assaig de
compressió de 250 Kg sobre el seient. En aquest segon, la força normal sobre la roda del
darrera i per tant, sobre tot el sistema de suspensió, és aproximadament el doble. Això
es pot observar ràpidament ja que el pes de la motocicleta (≈100 Kg) més el del pilot
(≈70 Kg), és el pes que suportaria la roda del darrera com a màxim en cas que s’aixequi
la roda del davant, es a dir, 170 Kg. Per altra banda, els 250 Kg són aplicats sobre el seient
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en un punt situat pràcticament a sobre de l’eix de la roda del darrera. Per tant, el pes
que hauria de suportar la roda del darrera seria de 250 kg més aproximadament la
meitat del pes de la moto (≈ 50 Kg), és a dir un total de 300 Kg.
Finalment, es descarta el cas de la frenada a final de recta. Després de fer un breu anàlisi,
es determina que les forces exercides sobre el basculant a l’hora de frenar són
pràcticament insignificants i desestimables. Això es pot veure observant que molt cops
la roda del darrera no toca ni al terra en el moment de la frenada i, per tant, no s’exerceix
cap força sobre el basculant. S’hauria de fer una anàlisi sobre les forces que actuen a la
roda del davant i per tant a la pipa de direcció del xassís, però no sobre la roda del
darrera i el basculant.
Per tant, després de fer aquest primer anàlisi lògic, només es plantejaran els esforços
que es produirien en els següents 2 casos i per tant, només es faran les simulacions
d’aquests.

6.1.4. Estudi del pas per corba
Per al pas per corba, els càlculs es realitzen mitjançant l’anàlisi de les forces a l’eix de la
roda, ja que aquestes seran les que actuen sobre el basculant, però en sentit contrari
(principi d’acció-reacció). Cal mencionar, que els càlculs s’han fet just en el vèrtex de la
corba. En aquest punt, el pilot deixa de frenar i comença a accelerar, el que permet
simplificar els càlculs d’esforços.
En primer lloc, es determinen les condicions a les que es troba la roda, és a dir, la
velocitat i l’angle de gir. Després, es procedeix a fer un anàlisi cinemàtic de la roda durant
el pas per corba des de la base ortonormal 1’2’3’, sent 3’ l’eix perpendicular al paper.
També es prenen les següents hipòtesis per tal de simplificar els càlculs: la roda no
derrapa, no presenta espessor (producte d’inèrcia 0) i el punt de contacte de la roda
sobre l’asfalt es troba sobre el pla de simetria d’aquesta. En la següent Figura 22,
s’observa el plantejament cinemàtic del sistema.
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Figura 22: Diagrama cinemàtic de la roda
0
0
𝐯(𝐽) = {
}=𝟎
−(𝑅 + 𝑟 · sin 𝜑) · 𝜓̇ + 𝑟 · 𝜃̇







𝜃̇ =

(𝑅 + 𝑟 · sin 𝜑) · 𝜓̇
𝑟

𝑣(𝐽): velocitat en el punt de contacte amb el terra (J).
𝑟: radi de la roda.
𝑅: radi de la corba respecte el centre de la roda.
𝜓: velocitat de rotació del basculant respecte el terra.
𝜃: velocitat de rotació de la roda respecte el basculant.
𝜑: inclinació de la roda.

Calcularem ara els esforços sobre la roda. Per a fer-ho, aplicarem el Teorema de la
Quantitat de Moviment amb la base mòbil 1’2’3’ fixa al basculant i la referència en el
terra:
𝑇 · cos 𝜑 − 𝑁r · sin 𝜑 + 𝐹1
𝑅 · 𝜓̇ 2 · cos 𝜑
∑ 𝐅 = 𝑚 · 𝐚(𝐺) ⇒ {𝑇 · sin 𝜑 + 𝑁r · cos 𝜑 + 𝐹2 } = 𝑚roda · { 𝑅 · 𝜓̇ 2 · sin 𝜑 }
𝐹3
0
Per a poder obtenir tres equacions més que ens ajudin a resoldre el sistema plantejat,
apliquem el teorema del moment cinètic (TMC), on la suma dels moments aplicats al
sistema ha de ser igual a la derivada del moment cinètic del sistema:
̇
∑ 𝐌ext = 𝐆𝐊
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Igualem ara les dues expressions:

𝐆𝐊 = IIG ·

𝛀Roda
Terra

𝐼1
= [0
0

𝐼1 · (−𝜃̇ + 𝜓̇ · sin 𝜑)
0
−𝜃̇ + 𝜓̇ · sin 𝜑
0 ] · { −𝜓̇ · cos 𝜑 } = { −𝐼 · (𝜓̇ · cos 𝜑) }
2
𝐼3
0
0

0
𝐼2
0

Prenent les simplificacions abans descrites, on la velocitat de rotació de la roda és
constant:
̇ Roda
{𝐆𝐊
Terra }Base' =

d
Base'
Roda
̇ Roda
{𝐆𝐊
Terra }Base' + {𝛀Terra × 𝐆𝐊 Terra }Base'
d𝑡

On la 𝛀Base'
Terra és la velocitat de rotació respecte l’asfalt:

{𝛀Base'
Terra }Base'

𝜓̇ sin 𝜑
= {−𝜓̇cos 𝜑}
0

̇ ={
𝐆𝐊

0
0
0
𝑀2
}={
}
𝑀3 + 𝑇r 𝑟 cos 𝜑 − 𝑁r 𝑟 sin 𝜑
𝜓̇ 2 sin 𝜑 cos 𝜑 (𝐼1 − 𝐼2 ) − 𝜓̇𝜃̇ cos 𝜑 𝐼1

Hem obtingut fins ara un sistema amb 6 equacions i 8 incògnites.
Estudiem ara la moto com a sistema complet en el pas per corba. En aquest cas hem
suposat que el pilot ni frena ni accelera. No hi ha, per tant, forces de tracció ni
transferència de càrrega. Si considerem que la força de tracció manté constant la
velocitat de la motocicleta dintre la corba, podem escriure la següent expressió:
𝑚posterior = 𝑚moto ·



𝑏
𝑝

b: projecció del vector que va del punt de contacte de la roda posterior al
centre de gravetat.
𝑝: longitud entre eixos de la motocicleta.

Cal tenir en compte ara un coeficient de fricció seca. S’agafa un valor d’1, que s’estableix
per unes condicions òptimes de l’asfalt i els pneumàtics:
𝑇 = 𝜇 · 𝑁r = 𝑁r
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Figura 23: Diagrama de cos lliure de la roda i la motocicleta.
A partir de les equacions anteriors, buscarem l’equilibri de forces en el conjunt de la
motocicleta (Figura 23) :
𝑁r = 𝑚posterior · 𝑔




(𝑅 − ℎCdG · sin 𝜑) · 𝜓̇ 2
tan 𝜑 =
𝑔

𝑇 = 𝑚posterior · (𝑅 − ℎCdG · sin 𝜑) · 𝜓̇ 2

𝑁r i 𝑇: forces aplicades en el punt de contacte entre la roda posterior i l’asfalt.
ℎCdG : altura del centre de gravetat.

Cal ara prendre un valor per a diferents valors geomètrics i de massa. Prenen els
següents valors de la Taula 2 per a poder calcular els esforços del basculant:
R
r mmoto+pilot b
p hCdG I1roda
I2roda
I3roda mroda
2
2
(m) (m)
(Kg)
(m) (m) (m) (kg·m ) (kg·m ) (kg·m2) (kg)
30

0,3

170

0,6

1,2

0,7

0,683

0,36

0,36

6

Relació pes
darrera (%)
50

Taula 2: Propietats geomètriques i màssiques de la motocicleta i roda
Per tal de trobar la situació límit, s’ha considerat que la moto no pot inclinar més de 55º,
ja que els pneumàtics no ho permeten. Sabent això, s’han fet un seguit de iteracions
comprovant quins eren els esforços màxims a les que estava sotmesa la moto segons el
radi de curvatura. Amb això s’ha verificat que com més tancada era la corba, major eren
aquests els esforços. A partir d’aquí, s’ha fet l’estudi de forces d’una corba de radi 30 m,
cosa que pocs circuits en tenen, com a cas extrem.
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Figura 24: Inclinació de la motocicleta en funció de la velocitat
Com es pot observar al gràfic, amb una inclinació de 55º, i una corba de radi 30 m, la
velocitat és de 85,6 Km/h.
Amb les equacions plantejades anteriorment, es calcula la força F1 (en direcció a l’eix de
la roda), la força F2 (en direcció perpendicular a l’eix) i el moment M3 de torsió al
basculant. A més a més, s’afegeix un coeficient de seguretat de 1,3 multiplicant tots els
esforços per aquest valor. Aquest coeficient de seguretat s’ha aplicat pels possibles
errors de càlcul que es puguin ocasionar, amb l’objectiu d’assegurar la integritat del
basculant per sobre de tot. Al ser una peça que ha d’anar muntada en una motocicleta
de competició, una possible fallada provocaria una situació molt perillosa per al pilot. És
per això, que es decideix aplicar aquest coeficient de seguretat a les forces amb que es
simularà la peça, prèviament a l’anàlisi d’esforços.
F1 (N)

F2 (Nm)

M3 (Nm)

29,6

1398,4

24,1

Coeficient de seguretat (x 1,3)
38,5

1817,9

31,3

Taula 3: Forces sobre l’eix de la roda del darrera
Per una banda, podem desestimar la F1 ja que el seu valor és menyspreable comparat
amb les altres forces i moments que ha de suportar el basculant.
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Per altra banda, es descompon el moment M3 en dos forces que aniran aplicades una a
cada punt en l’eix de la roda que recolza sobre el basculant. Sabent que l’amplada entre
els dos punts de recolzament (d) és de 0,22 m, és procedeix a fer els següents càlculs:
𝐹=

𝑀3
31,3
=
= 284,5 𝑁
𝑑/2 0,22/2

Per tant, a un braç es sumarà 284,5 N als 1398,4 i a l’altre braç es restaran. D’aquesta
manera, s’obtenen les següents forces a aplicar sobre cada braç del basculant:
𝐹𝑏𝑟𝑎ç 𝑑𝑟𝑒𝑡 = 284,5 + 1398,4 = 1682,9 𝑁 ≈ 1683 𝑁
𝐹𝑏𝑟𝑎ç 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑟𝑒 = − 284,5 + 1398,4 = 1682,9 𝑁 = 1113,9 ≈ 1114 𝑁

Figura 25: Forces aplicades en la simulació de pas per corba

6.1.5. Compressió de 250 kg sobre el seient
Aquest assaig és obligatori per a totes les motocicletes de la competició. Es per això, que
es creu necessari verificar els esforços produïts en aquest, per tal d’assegurar la
integritat estructural del basculant abans de la competició.
A continuació, a la Figura 26 es planteja el diagrama de cos lliure del basculant:

Figura 26: Diagrama de cos lliure del basculant
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Com s’observa a la Figura 27, el pes de 250 kg s’aplica sobre el seient del pilot. Tot i que
aquest no és troba directament sobre la projecció vertical de l’eix de la roda, és
considera que està força a prop. Es fa aquesta estimació per tal de posar-se en el cas
més desfavorable on s’utilitzés un seient més llarg, per tal d’adaptar-lo al pilot. Tenien
en compte això, aquest pes recauria directament sobre la roda del darrera. Per altra
banda, el pes de la moto continuaria quedant repartit al 50 % entre la roda del davant i
la del darrera, ja que la força comentada anteriorment no aplicaria moments sobre la
motocicleta. Sabent això, la suma total de la força normal N que faria el terra sobre la
100

roda del darrera seria de 250 · 9,81 + (

2

) · 9,81 = 2943 𝑁.

Figura 27: Punt d’aplicació de la força
En el moment en que s’aplica aquesta pressió sobre el seient de la motocicleta, la força
generada es tan gran que fa que la suspensió del darrera faci topall. En aquesta
situació, l’angle que forma el basculant amb el terra es pràcticament 0º.
d (m)

dsx (m)

dsy (m)

α (º)

N (N)

510

161

64

0

2943

Taula 4: Geometria del basculant i força aplicada
A partir de les suposicions anteriors, es passa a fer l’anàlisi de forces del basculant
utilitzant les dos equacions que es plantegen a continuació.
̇ 𝟎
∑ 𝐌ext = 𝐆𝐊 =

∑ 𝐅 = 𝑚 · 𝐚(𝐺) = 0

Tenint en compte que a l’hora de fer les simulacions el basculant és fixarà pel seu eix, la
força que es necessitarà serà la que es produeix a la unió entre el triangle i aquest.
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FSY (N)

FSX (Nm)

5438

9300

Coeficient de seguretat (x 1,3)
7069

12090

Taula 5: Forces aplicades a la unió triangle-basculant
Un cop obtingudes aquestes forces, se’ls hi aplica un coeficient de seguretat de 1,3 com
en la simulació de pas per corba. A l’hora de fer les simulacions, aquestes forces és
divideixen per igual entre les dues aletes del pont de fibra. Per tant, els valors de força
simulats són els que s’observen en la Figura 28.

Figura 28: Forces aplicades en la simulació de compressió de 250 kg

6.2. Càlcul de la rigidesa
Com ja es sabut, la viabilitat d’una part estructural de la motocicleta no només recau en
la seva resistència sinó que també ha de complir una sèrie de requisits de rigidesa.
La rigidesa d’un basculant es la capacitat que té aquest per suportar esforços sense patir
grans desplaçaments o deformacions. Normalment la rigidesa es calcula com la raó
entre la força aplicada i el desplaçament que s’obté quan aquesta s’aplica. Per
estructures complexes com es el cas del basculant, no es produeixen deformacions
pures, per tant, no es pot caracteritzar la rigidesa com a un únic valor. Normalment, com
a valors de referència per un basculant, es calculen la rigidesa lateral i la de torsió, que
s’explicaran amb més detall més endavant.
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A l’hora de comprovar la viabilitat d’un disseny amb elements finits, s’han fet tan les
simulacions d’esforços i tensions al mateix moment que les de rigidesa. Així, es podia
comparar per un mateix model la seva resistència enfront a la seva rigidesa.
Per fer el càlcul de rigidesa d’una motocicleta és molt important tenir valors de
referència d’altres motos de característiques similars per poder comparar-los. Aquest
tipus de dades són molt difícils d’obtenir ja que els fabricants de motos mai et facilitaran
aquests valors perquè els perjudicaria davant la competència. Tot i això, l’equip compta
amb l’experiència d’altres edicions i amb l’avantatge de tenir el mateix pilot que en les
dues últimes. Aquest ha explicat la seva experiència i sensacions pel que fa a la rigidesa
del xassís i basculant que va tenir amb les motocicletes de les passades edicions. També
ha comentat les coses que més li havien agradat i les que potser canviaria ja que li feien
tenir un pilotatge més lent i insegur. A partir d’aquestes sensacions i experiència, i tenint
els resultats de les simulacions que s’havien fet en altres edicions, s’ha intentat
aconseguir un basculant que s’adaptés al màxim al gust del pilot. D’aquesta manera s’ha
intentat millorar el comportament de la moto i augmentar el seu rendiment en pista.
A l’hora de fer els càlculs de rigidesa del basculant, s’han separat en dues parts: la
rigidesa lateral i la rigidesa a la torsió. A continuació, s’expliquen els detalls de cada
càlcul i quins eren els objectius en cada un d’ells.

6.2.1. Càlcul de la rigidesa a torsió
En el càlcul de la rigidesa a torsió, s’intenta buscar un valor el més elevat possible,
sempre tenint present no augmentar en excés el pes del basculant. Amb això, es vol
obtenir una resposta ràpida de la motocicleta i més precisió en les seves traçades.
També s’intenta que les sensacions transmeses al pilot siguin el més directes possibles.
El càlcul de la rigidesa a torsió és fa amb la següent formula:
𝐾𝑡𝑜𝑟𝑠 =




𝑀𝑡𝑜𝑟𝑠
𝜃𝑡𝑜𝑟𝑠

𝑀𝑡𝑜𝑟𝑠 és el moment aplicat al cos en Newtons metre (Nm)
𝜃𝑡𝑜𝑟𝑠 és l’angle girat, en el sentit de rotació del moment, en graus (º).
𝐾𝑡𝑜𝑟𝑠 és el valor de la rigidesa obtingut en Nm/º.

El valor del moment aplicat per tal de fer aquestes simulacions no és rellevant, mentre
els esforços generats estiguin per sota del límit elàstic dels materials. El que és realment
rellevant és la relació obtinguda entre aquest moment i l’angle girat pels braços del
basculant. Es per això, que el moment aplicat sobre el basculant ha estat de 150 Nm, un
valor que entra dintre d’aquest rang coherent. Sabent que la distància entre el braç dret
del basculant i l’esquerra en el punt d’unió amb la roda és de 220 mm, s’ha d’aplicar una
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força de
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150
0,22

= 681,8 𝑁 a cada braç del basculant i en sentits oposats. A continuació

es mostra la Figura 29 on es veuen les forces aplicades a les simulacions de rigidesa.

Figura 29: Forces aplicades en la simulació de rigidesa a torsió
Com a valors de referència de rigidesa a torsió, es tenen els valors que es van obtenir
de les motocicletes d’edicions anteriors, la ER16 i la ER18. En el cas de la primera,
aquesta tenia una rigidesa a torsió de 246 Nm/º amb un pes de 2,5 kg. Pel que fa a la
segona, aquest valor era més elevat, de 303 Nm/º, però amb un pes de 3 kg. Com ja
s’ha comentat anteriorment, aquests valors són de referència ja que el més interessant
és augmentar al màxim aquest valor sense augmentar el pes del conjunt. És per això,
que l’objectiu serà augmentar aquest valor i reduir, en la mesura del possible, el pes
del basculant per sota dels 3 kg.

6.2.2. Càlcul de la rigidesa lateral
En el càlcul de la rigidesa lateral, a diferència de la rigidesa a torsió, no s’intenta buscar
un valor com més elevat millor, sinó que es busca un valor dintre d’un cert rang. Aquest,
és un valor que es vol controlar ja que és molt important per a un correcte funcionament
de la moto. Degut a la gran inclinació que han de suportar aquest tipus de motos, la
suspensió no treballa correctament. Es per això, que amb la flexió del basculant s’intenta
buscar aquesta deformació que no pot aportar el sistema de suspensió a l’inclinar la
moto. Per altra banda tampoc interessa que deformi massa, ja que produiria flexions en
el moment de tracció de la motocicleta i conseqüentment un desalineament entre rodes
indesitjat.

El càlcul de la rigidesa lateral és fa amb la següent formula:

Disseny d’un basculant per a una motocicleta de competició

𝐾𝑙𝑎𝑡 =




Pàg. 45

𝐹𝑙𝑎𝑡
𝛿𝑙𝑎𝑡

𝐹𝑙𝑎𝑡 és la força aplicada al cos en Newtons (N).
𝛿𝑙𝑎𝑡 és el desplaçament produït, en la direcció de la força, en mil·límetres (mm).
𝐾𝑙𝑎𝑡 és el valor de la rigidesa obtingut en N/mm.

Com en la simulació de la rigidesa a torsió, en el de rigidesa lateral, tampoc es rellevant
el valor de la força aplicada sinó que ho es la relació obtinguda entre aquesta força i el
desplaçament provocat. En aquest cas, la força aplicada ha estat de 500 N repartida
equitativament entre els dos suports de l’eix de la roda, és a dir, 250 N cadascun com es
mostra a la Figura 30.

Figura 30: Forces aplicades en la simulació de rigidesa lateral

Com a valors de referència de rigidesa lateral es tenen els valors que es van obtenir a les
motocicletes de edicions anteriors, la ER16 i la ER18. En el cas de la primera, aquesta
tenia una rigidesa lateral de 585 N/mm. Pel que fa a la segona, aquest valor era de 711
N/mm. Tenint aquestes dues motos com a referència i sabent que el pilot que durà la
ER20 és el mateix, s’ha basat l’estudi de rigidesa lateral en la seva experiència i
sensacions a l’hora de buscar el valor idoni. Aquest, ha determinat que un valor raonable
de rigidesa lateral estaria entre els de les altres dues motos. La primera muntava un
basculant força lleuger però poc rígid. Pel que fa a la segona, aquesta tenia un basculant
molt més robust, però que feia augmentar el pes en un 20%. Es per això, que en aquest
nou disseny de basculant s’intentarà aconseguir un valor de rigidesa lateral de 650±30
N/mm, sense superar els 3 kg de pes del basculant.
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7. Anàlisi de viabilitat previ
Inicialment es va fer un disseny conceptual i es van fer unes primeres simulacions per
tal d’assegurar la viabilitat de la idea i corroborar que no es creessin tensions massa
elevades i que no apareguessin valors de rigidesa molt fora del comú. Tenint com a
exemple aquest primer disseny de les peces a fabricar i amb les idees molt clares sobre
la innovació que es volia realitzar, es va contactar amb els diferents proveïdors i
fabricants. D'aquesta manera es va voler assegurar que aquest disseny era factible a
l’hora de fabricar-lo, així com la viabilitat d’acoblar els diferents components que
formaran el basculant. A més a més, es va poder aconseguir un bon assessorament, per
tal d’identificar els possibles errors de disseny i fabricació que es podrien ocasionar, així
com la manera de solucionar-los.

7.1.1. Possibles errors i solucions
En aquest apartat, és mencionen les primeres consideracions que s’han tingut en
compte a l’hora de fer el disseny del basculant. Tot i això, s’explicaran amb més detall
en els apartats 11. Procés d’optimització del basculant i 12. Fabricació, que es veuran
més endavant.
 Possible error:
o

Al ser una peça desmuntable, podrien aparèixer joc en les unions. Això,
provocaria petits moviments en el basculant totalment indesitjats per al pilot.

 Solucions:
o

Es mecanitzarà un motlle, de resina epoxi, amb control numèric i les toleràncies
adequades, per tal de fabricar el pont de fibra de carboni.

o

La primera capa de fibra estarà laminada directament sobre els braços del
basculant. D’aquesta manera, la peça de fibra s’adaptarà perfectament al relleu
dels braços del basculant, adaptant-se així als cordons de soldadura.

o

Finalment, s’afegirà al laminat, una última capa de EPDM molt fina, per millorar
el contacte entre l’alumini i la fibra. Evitant, d’aquesta manera, el lliscament
entre les peces.
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 Possible error:
o

Podrien deteriorar-se les rosques d’unió entre els braços del basculant i el pont
de fibra, impedint així la seva correcta subjecció.

 Solució:
o

El disseny ubicarà els cargols de la part superior de la peça de fibra col·lineals
amb els que hi ha a la part inferior. Això, es farà amb uns casquets roscats
d’alumini, inserits a l’interior del tub dels braços. En cas que la rosca es
deteriorés, s’introduiria un cargol de major longitud que travessaria
completament els braços del basculant i fixaria la unió de les diferents peces.

Figura 31: En groc es veuen els casquets roscats d’alumini
 Possible error:
o

El cordó de soldadura pot fer que el pont no s’emmotlli bé a la superfície o pitjor
encara, que el pont no pugui desmuntar-se.

 Solucions:
o

En aquest tipus de basculants utilitzats en prototips i fabricats amb xapa
doblegada, el més habitual és realitzar la unió entre les xapes a la part inferior
dels braços. Això, es fa per ocultar la soldadura i millorar l’estètica de la peça.
En aquest cas, a diferència de l’habitual, s’opta per fer aquesta unió al lateral
interior del braç. Amb això, s’obté una millor estètica del conjunt i a més a més,
permet muntar i desmuntar el pont de fibra sense cap problema, ja que no es
creen negatius a la peça que impedeixin la seva extracció.
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 Possible error:
o

El fregament continu del metall amb la fibra podria deteriorar-la, fins arribar al
seu trencament. Es per això, que les unions cargolades dels braços amb el pont
i la unió del pont amb la bieleta són punts crítics del disseny.

 Solucions:
o

Es col·locaran unes xapes d’acer inoxidable AISI 304, de 0,5 mm, a l’interior del
laminat de fibra de carboni. Aquestes xapes estaran ubicades exclusivament als
llocs per on s’ha de fer el forat per passar els cargols d’unió.

Figura 32: A l’esquerra es veuen les diferents capes del laminat (en blau fosc la
d’acer inoxidable inserida entre el carboni), a la dreta es veuen les xapes utilitzades
o

A més a més, es mecanitzaran unes aletes d’alumini que s’ubicaran entre les
fibres de carboni, per reforçar la unió amb el triangle. Aquestes peces
mecanitzades tindran la forma exacta del motlle però amb un gruix més petit.
D’aquesta manera, es podrà començar laminant la fibra de carboni sobre el
motlle i, continuar, inserint aquestes peces dintre del laminat. Així doncs,
aquests mecanitzats quedaran totalment integrats al laminat i proporcionaran
solidesa a l’hora de fer els forats per passar l’eix d’unió amb el triangle.
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8. Materials utilitzats
A l’hora d’escollir els materials amb els que realitzar el basculant s’han anat seguint les
recomanacions donades per part dels fabricants de les diferents peces.
En aquest basculant tenim dues parts clarament diferenciades. Per una banda, estan els
braços d’alumini fabricats en un taller de soldadura. Per altra banda, està el pont de fibra
de carboni, fabricat per una empresa especialitzada en motlles i materials compostos.

8.1. Braços del basculant
Els braços del basculant estan fets amb dos tipus diferents d’alumini. Cal diferenciar
entre els tubs i les peces mecanitzades.


Tubs d’alumini:

Els tubs estan fabricats amb xapa de 3 mm d’alumini 5754 H26. Es va escollir aquest
material donat que té molt bones propietats de ductilitat i soldabilitat. Alguns
aluminis al aplicar radis de plegat relativament petits, se’ls hi produeixen petites
esquerdes que poden portar problemes. Aquest aliatge d’alumini et garanteix un
bon acabat i té unes propietats mecàniques adequades per aquest ús.
A continuació, es mostra una taula amb les propietats mecàniques que s’han
introduït al programa de simulació per tal d’assignar el material als tubs d’alumini.
Densitat
(kg/m3)
2700

Tensió límit
elàstic (MPa)
245

Tensió
ruptura (Mpa)
290

Mòdul
elàstic (Gpa)
70,3

Mòdul de
tall (Gpa)
25,9

Coeficient
de Poisson
0,33

Taula 6: Propietats mecàniques de l’alumini 5754 H26. Font: MatWeb [2]


Peces mecanitzades:

Les punteres d’unió del basculant amb el xassís i amb la roda estan fetes d’alumini
6082 T6. També són d’aquest material les insercions que van dintre el pont de fibra
a la zona d’unió amb el triangle. Aquest alumini té unes bones propietats
mecàniques així com de mecanitzat. A diferència de l’alumini 5754 H26 que té una
duresa Vickers de 85 HV, aquest alumini en té una de 95 HV, cosa que el fa idoni per
a la fabricació de peces mecanitzades.
A continuació, es mostra una taula amb les propietats mecàniques que s’han
introduït al programa de simulació, per tal d’assignar cada material a les peces
d’alumini mecanitzat.
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Densitat
(kg/m3)
2700

Tensió límit
elàstic (MPa)
260

Tensió ruptura
(Mpa)
310

Mòdul
elàstic (Gpa)
70,3

Mòdul de
tall (Gpa)
25,9

Coeficient
de Poisson
0,33

Taula 7: Propietats mecàniques de l’alumini 6082 T6. Font: MatWeb [2]

8.2. Pont del basculant
El pont del basculant està fet a partir d’un laminat compost principalment de varis tipus
de fibra de carboni, però on també hi ha inserits altres materials com acer, alumini o
EPDM. Tota la fibra de carboni utilitzada és prepeg, aixó vol dir que ja porta incorporada
la quantitat adequada de resina. Les propietats mecàniques de les fibres que es mostren
en les següents taules, han estat extretes a partir de la fitxa tècnica de cada una d’elles.
Aquesta, ha estat proporcionada pel fabricant DELTAtech.


GG200T(T300)-DT121H-40

Aquesta fibra de carboni té un pes de 200 g/m2 i és del tipus twill, es a dir, les seves
fibres formen una estructura entrecreuada a 90º. El seu gruix nominal és de 0,22
mm i se li assigna un coeficient de Poisson de 0,3. Les seves propietats mecàniques
en les diferents orientacions es mostren a la següent taula:
Tensió 0°
Tensió 90°
Compressió 0°

Resistència a tracció (MPa)

Mòdul elàstic a tracció (GPa)

626

55,6

Resistència a tracció (MPa)

Mòdul elàstic a tracció (GPa)

611

54,4

Resistència a compressió (MPa) Mòdul elàstic a compressió (GPa)
711

Compressió 90°
Cisallament al pla

54

Resistència a compressió (MPa) Mòdul elàstic a compressió (GPa)
652
Resistència de cisallament
(MPa)
103,46

56,1
Mòdul elàstic de cisallament
(GPa)
3,1

Resistència interlaminar de cisallament (MPa)
77,76
Taula 8: Propietats mecàniques de la fibra GG200T(T300)-DT121H-40. Font: DELTAtech
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GG630T(T700)-DT121H-37

Aquesta fibra de carboni té un pes de 630 g/m2 i és del tipus twill, és a dir, les seves
fibres formen una estructura entrecreuada a 90º. El seu gruix nominal és de 0,66
mm i se li assigna un coeficient de Poisson de 0,3. Les seves propietats mecàniques,
en les diferents orientacions, es mostren a la següent taula:
Tensió 0°
Tensió 90°
Compressió 0°

Resistència a tracció (MPa)

Mòdul elàstic a tracció (GPa)

982

59,1

Resistència a tracció (MPa)

Mòdul elàstic a tracció (GPa)

922

56,1

Resistència a compressió (MPa) Mòdul elàstic a compressió (GPa)
538

Compressió 90°
Cisallament al pla

57,3

Resistència a compressió (MPa) Mòdul elàstic a compressió (GPa)
567
Resistència de cisallament
(MPa)
94,6

53,2
Mòdul elàstic de cisallament
(GPa)
3,93

Resistència interlaminar de cisallament (MPa)
54,69
Taula 9: Propietats mecàniques de la fibra GG630T(T700)-DT121H-37. Font: DELTAtech



Toray M30SC-DT120-200-36

Aquesta fibra de carboni té un pes 200 g/m2 i és del tipus unidireccional, és a dir, les
seves fibres nomes van en una direcció. El seu gruix nominal és de 0,22 mm i se li
assigna un coeficient de Poisson de 0,37. Les seves propietats mecàniques, en les
diferents orientacions, es mostren a la següent taula:
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Tensió 0°
Tensió 90°
Compressió 0°

Resistència a tracció (MPa)

Mòdul elàstic a tracció (GPa)

3010

145

Resistència a tracció (MPa)

Mòdul elàstic a tracció (GPa)

39

6,4

Resistència a compressió (MPa) Mòdul elàstic a compressió (GPa)
1020

Compressió 90°
Cisallament al pla

133

Resistència a compressió (MPa) Mòdul elàstic a compressió (GPa)
138
Resistència de cisallament
(MPa)
95,6

8,1
Mòdul elàstic de cisallament
(GPa)
3,38

Resistència interlaminar de cisallament (MPa)
77,2
Taula 10: Propietats mecàniques de la fibra Toray M30SC-DT120-200-36. Font: DELTAtech
A part de la fibra de carboni, també s’han afegit els següents materials al laminat:


S’ha afegit una última capa d’uns 0,8 mm de EPDM (Etilè Propilè Diè), un tipus
de cautxú sintètic. Aquest té la funció d’augmentar la fricció amb l’alumini i
aconseguir un basculant amb una gran compacitat. No s’especifiquen les
propietats mecàniques d’aquesta ja que no té repercussió en les simulacions
estructurals.



Per a les insercions d’alumini de les aletes on passarà l’eix del triangle de bieletes
s’ha utilitzat també l’alumini 6082 T6, com en els altres mecanitzats del
basculant, especificats anteriorment.



S’han afegit unes xapes de 0,5 mm d’acer inoxidable AISI 304 a l’interior del
laminat. La funció d’aquestes és evitar la ruptura i el desgast de la fibra de
carboni. Sense aquest reforç, la peça de fibra de carboni podria veure’s
deteriorada pel fregament constant amb els cargols i pels seus possibles
muntatges i desmuntatges. Tot i que la seva funció no es estrictament
estructural, també aporta rigidesa i resistència a l’estructura al ser una xapa
d’acer. És per això, que a continuació s’especifiquen les propietats mecàniques
d’aquest material:

Densitat
(kg/m3)
8000

Tensió límit
elàstic (MPa)
295

Tensió
ruptura (Mpa)
660

Mòdul
elàstic (Gpa)
193

Mòdul de
tall (Gpa)
77

Coeficient
de Poisson
0,29

Taula 11: Propietats mecàniques de l’acer inoxidable AISI 304. Font: MatWeb [2]
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9. Criteris de fallada
Com s’explica en l’apartat anterior, aquest basculant està format per varies peces de
diferents materials. Es per això, que cal fer servir criteris diferents a l’hora de predir quan
pot fallar cada peça. A continuació, s’explica com s’ha fet aquesta diferenciació segons
si el material analitzat es isòtrop o anisòtrop.

9.1. Materials isòtrops
En els materials isòtrops, el criteri utilitzat ha estat el de la tensió equivalent de Von
Misses. Aquesta tensió equivalent és calcula mitjançant la següent expressió:

σ𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠

= √

(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2
2

On 𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3 són les tensions principals.
En el cas d’aquest basculant, les peces que s’analitzaran amb aquest criteri seran
principalment els braços d’alumini i les aletes mecanitzades de dins el laminat. Com es
veurà més endavant, la xapa d’acer inserida dins el laminat serà analitzada com a part
d’aquest i no individualment.
A l’hora de mostrar els resultats de les simulacions, aquestes mostraran la tensió
equivalent de Von Misses i es compararà directament amb el límit elàstic del material
corresponent. Com que en el càlcul de forces, aquestes ja s’han multiplicat prèviament
per un coeficient de seguretat de 1,3, el valor final d’aquest coeficient serà:
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑡 =

σ𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑒𝑙à𝑠𝑡𝑖𝑐
· 1,3
σ𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠

Com que es tracta d’una peça estructural on el pes es molt important, aquest coeficient
de seguretat hauria d’estar, idealment, entre l’1,5, i el 2. En cap cas s’hauria de
sobrepassar els 2,5, ja que s’estaria sobredimensionant l’estructura i per tant,
augmentant el seu pes sense necessitat. Tampoc s’hauria de baixar per sota de l’1,3, ja
que es correria el risc de deformacions permanents o en el pitjor dels casos, el
trencament de la peça.
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9.2. Materials anisòtrops
En els materials anisòtrops el criteri utilitzat ha estat el de la TSai-Wu, molt utilitzat per
materials compostos que tenen diferents resistències a tracció que a compressió.
Aquesta teoria prediu el trencament quan el coeficient de fallada del laminat arriba a 1,
i es descriu amb la següent expressió:
𝜎𝑋 2
𝜎𝑌 2
𝜏𝑋𝑌 2
𝜏𝑋𝑍 2
𝜏𝑌𝑍 2
1
1
1
1
𝜎𝑋 𝜎𝑌
+
+( ) +( ) +( ) +(
−
)𝜎 + (
−
)𝜎 +
≤1
𝑆1𝑇 𝑆1𝐶 𝑆2𝑇 𝑆2𝐶
𝑆12
𝑆13
𝑆23
𝑆1𝑇 𝑆1𝐶 𝑋
𝑆2𝑇 𝑆2𝐶 𝑌 √𝑆1𝑇 𝑆1𝐶 𝑆2𝑇 𝑆2𝐶

On 𝜎𝑋 i 𝜎𝑌 són les tensions en aquests eixos i 𝜏𝑋𝑌 , 𝜏𝑋𝑍 i 𝜏𝑌𝑍 són els esforços tallants que
es generen en els diferents plans. Pel que fa a les S, aquestes indiquen els diferents
paràmetres de resistència del material en les seves diferents direccions i que s’han
definit anteriorment.
En el cas d’aquest basculant, l’única peça que s’analitzarà amb aquesta teoria serà el
laminat que conforma el pont de fibra de carboni. A l’hora de mostrar els resultats en
les simulacions, aquestes ens indicaran el coeficient de fallada del laminat (Composite
Failure Index). Aquest valor contempla tan la fallada per trencament de les fibres, com
la fallada per separació de les capes del laminat, ja que ambdues provocarien danys
irreversibles a la peça. El valor d’aquest coeficient ha de ser sempre inferior a 1, ja que
un valor superior indicaria la fallada del laminat. Cal destacar, que a diferència de la
teoria de Von Misses, el valor que proporciona aquest coeficient, no és l’invers del d’un
coeficient de seguretat, ja que aquest prové d’una formula no lineal.
Tenint en compte que en el càlcul de forces, aquestes ja s’havien multiplicat per 1,3,
podem assegurar que en el cas de que el valor d’aquest coeficient sigui 1, es tindria un
coeficient de seguretat de 1,3, que ja seria suficient. Tot i això, aquesta és una peça que
suporta molts d’esforços i és sabut que les peces formades per lamines poden presentar
punts febles i irregularitats degudes a la fabricació. Es per això, que per tal d’assegurar
la integritat de la peça, s’ha determinat que aquest valor hauria de ser sempre inferior
a 0,5. D’aquesta manera, es garanteix la fiabilitat del basculant sense augmentar en
excés el seu pes, ja que aquesta peça està composta de fibra de carboni, un material
molt lleuger.

Disseny d’un basculant per a una motocicleta de competició

Pàg. 55

10. Disseny 3D i modelat amb elements finits
A l’hora de fer el disseny del basculant s’han fet servir dos programes principalment. Per
una banda, s’ha fet servir el Solid Works per fer el disseny 3D de les peces. Per altra
banda, s’ha fet servir l’Hypermesh, amb el seu solucionador Optistruct, per fer el
modelat del mallat i les simulacions amb elements finits dels diferents dissenys que
s’anaven obtenint.

10.1. Modelat 3D del disseny
Com ja s’ha dit amb anterioritat, el disseny 3D s’ha fet amb el programa Solid Works. Cal
destacar que depenent el tipus de peça, s’ha modelat o bé en superfícies o bé en volum.
Això s’ha fet per facilitar les coses a l’hora de fer unes simulacions el més veraços
possibles i amb menys càrrega computacional. A continuació es mostra la Figura 33 amb
les diferents peces que integren el basculant.

Figura 33: Parts del basculant
 Modelat en superfícies:
Pont de fibra de carboni
o Tubs d’alumini
o

 Modelat en volum:
Ancoratges roda-basculant
o Ancoratges xassís-basculant
o Aletes
o Casquets roscats, de l’interior dels tubs, per collar els cargols
o

Finalment, comentar que no s’han inclòs en el disseny 3D els cargols, ja que com es veurà
més endavant, aquests quedaran representats directament al mallat amb elements
finits.
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10.2. Modelat amb elements finits del disseny
A l’hora de fer l’anàlisi amb elements finits del conjunt del basculant s’ha tingut en
compte que es tractava de peces clarament diferenciades. És per això, que cadascuna
s’ha modelat i mallat de la forma que s’ha considerat més adequada. A continuació,
s’explicarà de forma detallada els criteris que s’han seguit a l’hora de mallar i aplicar les
propietats corresponents a les diferents peces del basculant.

10.2.1. Braços d’alumini
Els braços d’alumini es poden dividir en dues parts diferenciades. Per una banda, tenim
les peces mecanitzades on s’ha fet un mallat amb elements tridimensionals en forma de
tetraedres, ja que es tractava de peces massisses. A aquestes se’ls hi ha aplicat les
propietat mecàniques de l’alumini 6082 T6 que ja s’han explicat amb anterioritat.
Per altra banda, es tenien els tubs d’alumini que unien els mecanitzats d’unió amb el
xassís i la roda. Aquests tubs s’han modelat en forma de superfície al sòlid Works per tal
de mallar-los amb elements 2D en forma de triangles. El conjunt complert dels dos
braços ha sumat un total de 1745261 elements.
Pel que fa a les unions soldades d’aquestes parts, s’han fet amb restriccions de contacte
entre superfícies. Aquestes es creen als llocs on aniran les soldadures que uniran les
diferents peces. Aquesta operació es fa creant una superfície mallada amb nous
elements que tenen un petit volum i que són solidaris al mallat de la peça on s’han creat.
Si aquests nous elements entren en contacte directe, és a dir, es solapen amb els altres
nous elements creats a l’altra peça, aquests queden solidaris i es crea la unió entre
peces. Aquest tipus de mallat es pot observar a la Figura 34, on la part vermella forma
part del mecanitzat de l’ancoratge de la roda i la part blava forma part del tub. Cal
remarcar que a la següent imatge s’han ocultat, per facilitar la visualització, els mallats
tan del tub, com del mecanitzat i només es mostren els mallats de les superfície que
s’han creat per fer aquesta unió.

Disseny d’un basculant per a una motocicleta de competició

Pàg. 57

Figura 34: Mallat de les superfície de contacte

10.2.2. Pont de fibra
Aquesta peça s’ha modelat en forma de superfície ja que per mallar i poder simular
models amb materials compostos és necessari que aquesta estigui dissenyada sense
volum. A l’hora de fer el mallat de tota la part de fibra de carboni s’han fet servir
elements 2D triangulars. Pel que fa a les insercions d’alumini mecanitzat s’han mallat
amb elements tridimensionals en forma de tetraedre. El conjunt complert d’aquesta
peça ha sumat un total de 492632 elements.
Pel que fa a l’assignació de les diferents capes del laminat a les diferents zones del pont
del basculant, s’han creat varis conjunts d’elements. Els 4 principals conjunts són els que
es mostren a la Figura 35, ressaltats amb color blanc, i que s’explicaran a continuació.

Figura 35: Diferents conjunts d’elements
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1) Aquest és el conjunt principal on s’han anat assignat la base de les diferents
capes de fibra de carboni.
2) Aquest conjunt ha estat seleccionat únicament per assignar-li les capes de fibra
de carboni unidireccional. Aquesta envolta tot el pont i serveix per reforçar les
aletes davant la força que genera el triangle a la seva unió amb el basculant.
3) Aquest conjunt ha estat seleccionat per aplicar la xapa d’acer inoxidable, de 0,5
mm, al laminat. Com es pot observar, aquesta només s’aplica en les zones planes
on van les diferents unions cargolades, evitant d’aquesta manera el desgast de
la fibra per fregament amb els cargols .
4) Com s’explicarà més endavant, el gruix de la zona de les aletes havia de ser
menor que el de la resta del pont per temes d’optimització de pes. Es per això,
que s’ha creat aquest conjunt per assignar més capes de fibra carboni a la part
superior de la peça respecte a la zona de les aletes.
Per altra banda, era necessari orientar les diferents capes de fibra de carboni
correctament. Per tal de dur-ho a terme, s’han alineat les direccions de tots els elements
del pont de fibra, respecte l’eix Z, de la base de referència del model 3D, i en sentit
positiu. D’aquesta manera, tots els elements de la peça quedaven orientats en la
mateixa direcció i sentit, per tal d’utilitzar-ho com a referència. Després d’aplicar això,
al orientar una capa de fibra de carboni donant-li un cert angle, aquest tenia com a
referència el sentit dels elements del mallat, que en tots ells era el mateix.

10.2.3. Unions cargolades
Com ja s’ha explicat abans, el motiu principal d’aquest disseny es la possibilitat de poder
intercanviar el pont de fibra de carboni. És per això, que és molt important les unions
entre els braços d’alumini i aquesta peça. Per tal de simular aquestes unions de la forma
més real possible s’han estudiat 3 possibles opcions:


Cargols formats per 2 elements RBE2 i un element barra que els uneix:
Els elements RBE2 són elements rígids a l’igual que els elements barra. Aquests,
poden afegir rigidesa addicional a l’estructura a l’hora de fer les simulacions.



Cargols formats per 2 elements RBE3 i un element barra rígid que els uneix:
Els elements RBE3, a diferència dels RBE2, no són totalment rígids. Aquests
distribueixen els esforços i moments que reben segons la distància que hi ha
entre el node independent i els nodes dependents, que formen part del mallat
de la peça. És per això, que aquest tipus d’unió no afegeix rigidesa addicional a
l’estructura, en aquest cas al basculant, i reparteix de forma més realista els
esforços sobre els elements del mallat. En la Figura 36 es mostra de forma
representativa quina es la forma que té el programa de calcular en la transmissió
d’esforços en aquests dos tipus d’elements.
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Figura 36: Diferències entre elements RBE2 i RBE3. Font: Altair [1]
Tan els elements RBE2 com els RBE3 tenen la mateixa estructura, però amb les
diferències computacionals comentades anteriorment. A la Figura 37, es veu un
exemple d’una unió cargolada utilitzant elements RBE3 i CBEAM. La superfície marró és
la peça de fibra de carboni amb un element RBE3, de color blau cel, solidari a ella.
L’element RBE3, de color vermell, és solidari al casquet d’alumini de l’interior del braç
del basculant, ocultat a la imatge per motius de visibilitat dels altres components.
Finalment, està l’element barra (CBEAM) que uneix els dos elements RBE3 vistos abans.
Aquest element té una estructura completament rígida i les seves unions amb els
elements RBE3 tenen els 6 graus de llibertat restringits. Tota aquesta estructura
d’elements és la necessària per simular de la forma més veraç possible un cargol i la seva
funció estructural. Aquesta hipòtesi es vàlida sempre que el cargol no sigui la peça
estructural que falli, com seria lògic pensar en aquest cas.

Figura 37: Modelat d’una unió cargolada


Contacte entre superfícies:
Com ja s’ha explicat, la forma de simular aquest tipus d’unió és creant una nova
malla a cada una de les dues peces que és vol unir. Aquesta és crea per la seva
superfície de contacte entre les dues i les fa solidàries.
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Opció escollida
La unió per contacte entre superfícies seria la teòricament més semblant a la realitat, ja
que es restringeix per complet el moviment relatiu entre els braços d’alumini i el pont
de fibra, fent les peces solidaries. Això, seria degut a que la pressió que exerceixen els
cargols sobre la peça de carboni fa augmentar la força de fregament entre les peces. A
més a més, el disseny adaptat de la peça de fibra, on ressegueix el relleu de les
soldadures de l’alumini, sumat a la capa de EPDM que fa augmentar el coeficient de
fricció, fan que aquesta sigui l’opció mes realista.
Malgrat això, s'ha preferit simular els cargols fent servir l’estructura mostrada a la Figura
37 per estar en el cas més desfavorable. En aquesta situació tota la força feta pel triangle
de bieletes al pont de fibra es reparteix sobre els braços d’alumini única i exclusivament
pels cargols. D’aquesta manera, les peces assoleixen tensions més elevades en les zones
de contacte amb aquests. Tot i que, com s’ha comentat anteriorment, aquesta opció no
seria la més realista, es una situació que podria donar-se en el cas que els cargols no
estiguessin ben collats o es poguessin arribar a descollar per la vibració.
Per altra banda, s’han comparant les simulacions de rigidesa obtingudes canviant
únicament els elements RBE2 pels RBE3. En el cas d’utilitzar els RBE3, s’obtenien
deformacions més elevades, ja que com s’ha comentat anteriorment, aquest no
afegeixen rigidesa addicional a l’estructura.
Finalment, s’ha escollit utilitzar els elements RBE3 per assegurar que el basculant tingués
una rigidesa igual o per sobre de la mínima desitjada. Per tant, els cargols quedaran
modelats al programa de simulació com es mostra a la Figura 37. És a dir, formats per
un element RBE3 solidari a la peça de fibra, un element RBE3 solidari al casquet roscat i
un element CBEAM que els uneixi amb els 6 graus de llibertat restringits.
Amb aquesta hipòtesi, s’està considerant el cas més desfavorable per tal de tenir un
basculant que garanteixi la fiabilitat tan pel que fa a la seva resistència com rigidesa.

10.3. Condicions de contorn en les simulacions
Alhora de fer les simulacions per estudiar la resistència i la rigidesa del basculant, és
molt important saber quines condicions de contorn s’han d’aplicar en cada cas, per tal
que aquestes siguin el més realistes possible. En l’apartat 6. Anàlisi d’esforços i rigidesa,
ja s’ha explicat tot el relacionat amb les forces que s’aplicaran tan en les simulacions de
rigidesa com en les de tensions. Es per això, que en aquest apartat només s’especificaran
les restriccions que s’aplicaran al basculant per tal de poder simular-lo correctament.
Primerament, cal definir l’orientació del basculant respecte l’eix de coordenades. Això,
és necessari a l’hora de saber quins graus de llibertat s’estan restringint en cada ocasió.
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A la Figura 38 s’observa aquesta orientació del basculant.

Figura 38: Orientació del basculant al programa de simulació
Per tant, un cop sabuda aquesta orientació, els 6 possibles moviments dels graus de
llibertat quedaran definits de la següent manera:
1  Translació en l’eix x
2  Translació en l’eix y
3  Translació en l’eix z
4  Rotació sobre l’eix x
5  Rotació sobre l’eix y
6  Rotació sobre l’eix z
En segon lloc, cal explicar com s’han creat els elements per tal de simular una unió on hi
ha un rodament, ja sigui en una o en l’altra de les dues peces que s’estan unint. A la
Figura 39 és mostra l’estructura que s’ha fet servir per modelar aquest tipus d’unió, en
concret, en aquesta es veuen les unions del pont del basculant amb el triangle. Com es
pot observar, s’ha creat una malla utilitzant un element RBE3, explicat en l’apartat
anterior. Aquest té com a nodes dependents els del mallat de l’aleta d’alumini
mecanitzat, i com a node independent, el punt central del cilindre que forma el forat per
on passa l’eix.

Figura 39: Estructura necessària per simular un rodament
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Un cop creada l’estructura amb l’element RBE3, s’havien d’aplicar les restriccions
necessàries al node independent, és a dir, al del centre del cilindre. En aquest cas, com
es mostra a la Figura 40, s’han restringit tots els graus de llibertat menys el 6,
corresponent a la rotació en l’eix z. Aquesta direcció és la que té l’eix que uneix el pont
de fibra amb el triangle i, per tant, la rotació que et proporciona el rodament. Cal
mencionar, que en aquesta imatge s’han ocultat els elements RBE3 per motius de
visibilitat de les restriccions de graus de llibertat aplicades.

Figura 40: Graus de llibertat restringits 1,2,3,4,5

10.3.1. Simulació de rigidesa lateral i a torsió
En aquests dos tipus de simulació, tot i que les forces són diferents, les restriccions que
s’han aplicat en els dos casos han sigut les mateixes. Per tal de simular les unions amb
rodaments, s’han creat els elements RBE3 i s’han restringit tots els graus de llibertat
menys el 6, com s’ha explicat en l’apartat anterior. Aquests elements s’han creat tan en
les unions amb el triangle, com en els allotjaments on van ubicats els rodaments de l’eix
del basculant.
Cal mencionar, que no s’ha afegit cap restricció en relació a la que pogués crear l’eix de
la roda al ser collat. Això s’ha fet ja que les simulacions amb les que s’estan comparant
aquests valors de rigidesa, tampoc havien aplicat aquestes restriccions. Per tant, tot i
que la hipòtesi on els extrems estan ancorats seria més realista, al estar comparant
valors, s’escull l’opció on els extrems dels braços del basculant estan lliures, com es pot
veure a la Figura 41.
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Figura 41: Diferents deformacions entre extrems lliures i ancorats. Font: Tony Foale [5]
A part de totes les restriccions explicades anteriorment, s’han aplicat les forces que
s’havien detallat en els apartats 6.2.1 Càlcul de la rigidesa a torsió i 6.2.2 Càlcul de la
rigidesa lateral.

10.3.2. Simulació de pas per corba
L’objectiu d’aquesta simulació era comprovar la fiabilitat dels braços d’alumini en el pas
per corba. En aquesta simulació, s’han aplicat les mateixes restriccions que en el cas de
les simulacions de rigidesa. Tot i tenir clar que aquestes restriccions no eren les més
realistes, s’ha considerat útil a l’hora de fer l’anàlisi de tensions corresponents sobre els
braços d’alumini en punts relativament distants a les unions cargolades amb el pont.
Se sap que aplicant aquestes restriccions la simulació que s’està fent no és del tot
realista, ja que la força de reacció que s’està generant a la unió amb el triangle, no és la
mateix que a la realitat. Això és degut, a que en aquesta simulació s’està creant un
sistema hiperestàtic, on la força de reacció del triangle no té ni la direcció ni el mòdul
adequats. No obstant, com es veurà en la següent simulació de càrrega de 250 kg sobre
el seient, això ja s’ha tingut en compte. Es per això, que en aquesta s’ha canviat el punt
d’aplicació de la força de l’eix de la roda a l’eix del triangle, per evitar aquesta situació.
Tot i això, també s’ha considerat oportú tenir en compte aquesta simulació, ja que en
ambdues s’estan aplicant valors de força sobre el basculant bastant similars. D’aquesta
manera, s’ha pogut estudiar en quina de les dues simulacions es produïen tensions més
elevades i en quins llocs es donaven més, per tal d’analitzar sempre el pitjor dels casos.
A part de les restriccions explicades anteriorment, les forces aplicades sobre els suports
de la roda han estat les ja detallades en l’apartat 6.1.4 Estudi del pas per corba.
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10.3.3. Simulació de càrrega de 250 kg sobre el seient
L’objectiu d’aquesta simulació era comprovar la resistència de la peça de fibra de
carboni, així com les unions cargolades dels braços d’alumini. Es per això, que les
restriccions que s’han aplicat en els allotjaments on van ubicats els rodaments de l’eix
del basculant, han estat les mateixes que en les altres simulacions explicades
anteriorment. Però, a diferència d’aquestes, en aquest cas s’ha aplicat la força a la unió
amb el triangle, enlloc de a la unió amb l’eix de la roda. Es per això, que s’han hagut
d’aplicar les restriccions corresponents als suports de l’eix de la roda, com es mostra en
la Figura 42.
En el punt de recolzament de l’eix de la roda s’ha creat una estructura igual a la utilitzada
a l’hora de simular les unions amb rodaments. Però, en aquest cas, a demés del grau de
llibertat 6, tampoc s’ha restringit el grau de llibertat 1. El grau de llibertat 6 correspon al
del moviment de rotació en l’eix z, com també s’aplicava en el cas dels rodament. A més
a més, en aquest cas també s’ha considerat oportú no restringir el grau de llibertat 1,
corresponent a la translació en l’eix x. Això, s’ha fet perquè aquest grau de llibertat no
queda limitat a la realitat, ja que la roda pot rotar lliurement i pot avançar en aquesta
direcció, en cas que el basculant flecti i es deformi.

Figura 42: Restriccions aplicades als suports amb la roda
A part de totes les restriccions explicades anteriorment, s’ha aplicat la força
corresponent sobre les aletes, al forat per on passa l’eix del triangle, com s’havia detallat
en l’apartat 6.1.5 Compressió de 250 kg sobre el seient.
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11. Procés d’optimització del basculant
A l’hora de fer el disseny i construcció del basculant s’havien d’anar seguint les dates
que anava marcant l’equip, per tal d’arribar amb la feina tota feta al dia de la competició.
A continuació, és farà un breu resum de quin ha estat el procés seguit per tal d’obtenir
un basculant que complís amb els requisits desitjats.
Seguint amb el comentat anteriorment, els braços d’alumini s’havien de fabricar al
mateix moment que el xassís, ja que al fer-ho amb el mateix proveïdor, així ho havia
marcat l’equip. A més a més, al estar soldats, els braços d’alumini podien no tenir la
geometria exacta del disseny 3D. És per això, que per tancar el disseny de la peça de
fibra de carboni era necessari tenir els braços d’alumini construïts. D’aquesta manera,
es podien verificar les cotes crítiques del disseny i canviar-les en cas que fos necessari.
Per aquests motius, primer s’ha tancat el disseny dels braços d’alumini i s’han tingut
unes setmanes més per acabar d’optimitzar la geometria i el laminat del pont de fibra.
Un cop construïts els braços, només s’han hagut de fer unes petites modificacions al
disseny del motlle de la peça de fibra, per tal d’adaptar-lo a la geometria real d’aquests.
En tot moment s’ha considerat que la geometria de la peça de fibra era pràcticament
igual a la del disseny 3D. Aquesta hipòtesi es pot fer ja que aquesta peça s’ha fabricat a
partir d’un motlle mecanitzat en control numèric, amb una tolerància de 0,1 mm.

11.1. Optimització braços alumini
El disseny dels braços d’alumini del basculant s’ha basat, inicialment, en un model
semblant al de l’edició anterior, però adaptant la seva geometria als requisits marcats
per l’equip. Aquests requisits s’han explicat detalladament a l’apartat 5. Especificacions
i restriccions del disseny, i són els que s’han fet servir per tal d’obtenir el primer disseny
del basculant.
Un cop obtingut aquest primer model, s’ha passat a la part de verificació i optimització
d’aquest. A continuació, s’explicaran les diferents millores que s’han fet i quins han sigut
els criteris seguits per de dur-les a terme. Cal mencionar, que abans de fabricar els
braços d’alumini s’ha fet un breu anàlisi de rigidesa del basculant, per tal que els valors
obtinguts estiguin dintre un cert rang coherent. Tot i això, no s’ha fet un estudi detallat
donat que els valors de rigidesa desitjats s’acabaran d’ajustar modificant el pont de fibra
i el seu laminat.
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11.1.1. Canvi de xapa de 2 mm a 3mm
Normalment, aquest tipus de basculant solen utilitzar xapa de 2 mm en els seus tubs. És
per això, que inicialment s’han fet unes primeres simulacions utilitzant tubs de 2 mm de
gruix. A l’analitzar les simulacions d’esforços s’ha vist que en el lloc on estan ubicats els
forats per a les unions cargolades s’assolia una tensió de 273 MPa. Sabent que el límit
elàstic d’aquest material és de 245 MPA, s’ha decidit augmentar el gruix de la xapa fentla de 3 mm. A la Figura 43, es pot veure com les tensions màximes utilitzant aquests tubs
més gruixuts no superen els 161 MPa, i es troben ubicades al voltant del forat per on
passa el cargol.

Figura 43: Tensions màximes als braços d’alumini, detall al forat de la unió cargolada
Tot i tenir un coeficient de seguretat previ d’ 1,3, al haver multiplicat la força aplicada
per aquest valor, s’ha considerat prudent augmentar igualment aquest gruix. Amb
aquesta modificació, el coeficient de seguretat dels braços d’alumini ha quedat de

245
161

·

1,3 ≈ 2, adequat per una peça d’aquestes característiques. Per contrapartida, s’ha
incrementat el pes total del basculant en 390 grams, és a dir, 195 grams cada un dels
tubs.

11.1.2. Rebaix mecanitzats
Per tal de reduir el pes incrementat en l’augment del gruix de la xapa del tub, s’han fet
rebaixos a les peces mecanitzades i d’aquesta manera s’ha pogut eliminar material.
En la Figura 44 es pot veure com ha variat la geometria dels mecanitzats per tal
d’optimitzar-la. A les imatges superiors, es veuen com eren inicialment aquestes peces,
i a la part inferior es pot veure com han quedat després de la seva optimització. A part
de reduir el pes, s’han arrodonit les cantonades tant per seguretat com per estètica.
També s’ha eliminat el graó que encaixava amb el tub per tal de facilitar-ne la
construcció.

Disseny d’un basculant per a una motocicleta de competició

Pàg. 67

Figura 44: A sobre els mecanitzats sense rebaixar, a sota els mecanitzats optimitzats
Amb aquestes modificacions s’ha reduït el pes en 280 grams. A la següent taula es
desglossa d’on hem obtingut aquesta reducció de pes. Cal esmentar que els valors de la
següent taula provenen de la suma de les dues peces iguals que hi ha muntades al
basculant, és a dir, una al braç dret i l’altra a l’esquerre.

2ª ó
del basculant
Ancoratges
xassís-basculant
Ancoratges
roda-basculant
TOTAL

Pes inicial
(grams)

Pes
optimitzat
(grams)

466

346

848

688

1.314

1.034

Reducció de
pes
(grams)

Reducció
de pes
(%)

120

25,8

160

18,9

280

21,3

Taula 12: Reducció de pes en l’optimització
Per últim, comentar que aquests rebaixos no tenen cap efecte pel que fa a la integritat
estructural del basculant, és a dir, no afecten pràcticament a la rigidesa d’aquest i no
són peces que puguin fallar mecànicament. Els valors màxims de tensió obtinguts en
aquestes peces han sigut d’uns 100 MPa, molt per sota del seu límit elàstic de 260 MPa.
Per tant, podem afirmar que aquestes optimitzacions són mecànicament viables.
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11.2. Optimització del pont de fibra de carboni
Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’estudi final d’aquesta peça parteix d’un disseny
tancat dels braços d’alumini. Es per això, que per al disseny d’aquesta s’han fet tant
optimitzacions geomètriques com del laminat de les capes de fibra. Aquestes millores
tenien principalment 3 objectius:




Augmentar la fiabilitat de la peça
Adequar la rigidesa del basculant als valors desitjats
Reduir el pes de la peça

En primer lloc, cal fer esment que a l’hora de fer l’estudi de cada nou disseny 3D que es
feia, es realitzaven les següents 4 simulacions simultàniament:





Estudi de rigidesa lateral
Estudi de rigidesa a torsió
Compressió de 250 kg sobre el seient
Estudi del pas per corba

D’aquesta manera, els diferents valors obtinguts en les simulacions es podien comparar,
fent una anàlisi global, amb els altres models. El criteri seguit per tal de fer les
corresponents optimitzacions a la peça estava basat, inicialment, amb l’estudi dels
desplaçaments obtinguts. D’aquesta manera, és volia aconseguir la rigidesa desitjada
amb el menor nombre de capes de fibra possibles, per tal de reduir el pes. Tot i això,
s’anaven enregistrant els valors més elevats del coeficient de fallada del laminat, així
com el llocs on es produïen, per tal de tenir-los en compte més endavant. No ha estat
fins a les últimes simulacions que s’ha analitzat amb detall la resistència de la peça i s’ha
refinat i reforçat el laminat en els llocs més susceptible a un possible trencament.
Per altra banda, a l’hora d’optimitzar la peça de fibra, s’ha seguit el criteri de primer
optimitzar la geometria i després el laminat. Això, s’ha fet ja que canviant la geometria
s’obtenien canvis més notables pel que fa a resistència i comportament del basculant.
Després, un cop obtinguda la geometria definitiva s’ha optimitzat el numero de capes
del laminat, així com l’orientació de cada una d’elles.

11.2.1. Canvis geomètrics
A l’hora de comparar el comportament del basculant segons la geometria de la peça
s’han fet diverses simulacions, sempre utilitzant el mateix laminat. Això s’ha fet per tal
de comparar i analitzar, de forma equitativa, els valors obtinguts en cada una d’elles i
obtenir així els resultats desitjats. També s’analitzaven de forma qualitativa les zones on
el coeficient de fallada del laminat era més elevat. D’aquesta manera, en el següent
model s’intentava canviar la geometria de la peça en aquella zona.
A continuació, s’exposaran alguns dels diferents models que s’han obtingut de la peça
de fibra i s’explicarà quines millores afegia cadascun respecte l’anterior.
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Aletes sense recobrir de fibra
El primer disseny de la peça que es va fer es el que s’observa a la Figura 45. Les aletes
d’alumini estaven al descobert i no tenien recobriment de fibra. Després de parlar amb
els fabricants i comprovar els resultats de les simulacions, va quedar clar que l’estructura
quedava molt més reforçada si aquestes aletes es recobrien per complert amb fibra.
D’aquesta manera, es laminava fibra per sobre de les aletes d’alumini i quedava una
estructura molt més sòlida, al no tenir un forat al mig de la peça.

Figura 45: Aletes sense recobriment de fibra

Creu al mig del pont
Després de parlar amb els fabricants d’aquesta peça, aquests van comentar que fent
una estructura de fibra per dintre de la peça aixó podria reforçar l’estructura.
Inicialment, es va estudiar l’opció de fer una estructura en forma de ‘X’ o en forma de
lamines per dintre la peça. Després de fer varies simulacions provant aquesta estructura
és va descartar aquesta opció, ja que no aportava avantatges significatius a la rigidesa
de la peça. En canvi, si que complicava i encaria força la seva fabricació, ja que requeria
de més motlles i més temps de mà d’obra per fabricar-la. A la Figura 46 es mostra un
exemple de com havia de ser aquesta estructura en forma de ‘X’. També es va provar
una estructura en forma de làmines, però amb els mateixos resultats.

Figura 46: Creu de fibra a l’interior de la peça
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Bony per la part de sobre
Un cop es tenia clar que les aletes d’alumini havien d’anar inserides dins el laminat, i que
laminar capes de fibra no aportava cap avantatge al disseny, es va procedir a canviar la
forma de la peça. En aquesta, es va dissenyar una espècie de bony per la part de sobre.
L’objectiu d’aquest canvi era augmentar la rigidesa a torsió sense augmentar la rigidesa
lateral, tal com en l’apartat 6.2 Càlcul de la rigidesa s’ha especificat. Amb aquesta
modificació s’ha aconseguit augmentar la rigidesa a torsió un 5,4 % sense modificar
pràcticament la rigidesa lateral.

Figura 47: Bony per la part de sobre

Bony per la part de sobre i per la de sota
Un cop s’havia modificat la peça amb el bony per la part de sobre i vist els resultats que
s’obtenien, tenia sentit intentar fer el mateix per la part de sota. Així doncs, es va
procedir a modificar la peça també per aquesta zona. El principal inconvenient que va
sorgir al fer aquesta modificació va ser la possible interferència que podria tenir amb el
moviment del triangle. És per això, que després de varies modificacions dels
arrodoniments de les aletes, es va deixar l’espai suficient perquè el triangle pogués rotar
sense impactar amb el basculant. Amb aquesta optimització es va aconseguir augmentar
la rigidesa a torsió del basculant en un 8.2 %, respecte a la que tenia amb només el bony
per la part de sobre. A més a més, la rigidesa lateral quedava pràcticament igual, ja que
el seu increment no superava l’1 %. Aquesta optimització geomètrica ha permès
eliminar alguna capa de fibra del laminat, reduint el pes d’aquesta peça
aproximadament en un 10 %.
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Figura 48: Bony per sobre i per sota
Per últim, fer esment que totes aquestes simulacions de rigidesa s’han fet sense tenir
en compte el cargols que van collats als laterals dels braços d’alumini. Com es veurà mes
endavant, aquestes unions no s’han fabricat i es provarà el basculant, inicialment, sense
aquests cargols. Tot i això, la seva fabricació es possible fer-la a posteriori, en cas de que
fossin necessàries, mitjançant rosques reblonades directament sobre la xapa. Amb
aquests muntats és redueixen les tensions a les unions cargolades ja que els esforços
queden més repartits. El principal avantatge que aquests ofereixen és l’augment de la
rigidesa a torsió en quasi un 10 %, respecte a no portar-los. Així doncs, es podria variar
la rigidesa del basculant únicament muntant o desmuntant aquests cargols. Els cargols,
no s’han muntat de bon començament ja que primer es prefereix provar el
comportament del basculant sense reblonar una rosca al lateral de la xapa.

11.2.2. Procés d’optimització del laminat
Un cop s’ha obtingut la geometria final de la peça, s’ha procedit a refinar i reforçar el
laminat per les zones més crítiques. El criteri que s’ha seguit per tal de modificar el
laminat ha estat el següent: Primerament, s’optimitzava la rigidesa de la peça i després
es comprovava que no hi haguessin punts crítics on el coeficient de fallada del laminat
fos massa elevat.
A continuació, es mencionen algunes de les modificacions més importants fetes al
laminat de la peça, per tal d’adaptar-lo als requisits establerts.

Rebaix del nombre de capes del laminat a la zona de les aletes
En la zona que cobreix les aletes d’alumini mecanitzat, s’obtenien valors del coeficient
de fallada del laminat per sobre del que era necessari. S’ha pogut veure, que al contrari
del que semblaria lògic, a mesura que s’augmentava el gruix de les capes de fibra en
aquesta zona, aquest coeficient també s’incrementava, cosa que no es desitjable.
Després de fer un estudi detallat d’aquesta part de la peça, s’ha determinat que aquest
coeficient no augmentava degut a un possible trencament de les fibres, sinó que es
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produïa una fallada per separació de les capes del laminat. Això, es degut a que al ser
una peça que suporta molt esforç, al augmentar el gruix d’aquesta zona, la diferència de
deformació entre les capes de l’interior del laminat respecte les que es troben a la part
exterior era molt gran. Aquest fenomen, podria provocar una separació entre aquestes,
cosa que no provocaria un trencament immediat però si que debilitaria la integritat de
la peça i a la llarga provocaria una fallada mecànica. Es per això, que en la zona de les
aletes el gruix del laminat és de 2,5 mm, a diferencia de tota la resta de la peça, on és
de 5 mm.

Reforç de fibra unidireccional
Per tal de repartir més la força provocada per la tirada del triangle, s’ha considerat
reforçar la zona posant tires de fibra unidireccionals, passant per les aletes, i envoltant
tot el pont. D’aquesta manera, s’aconseguia reduir el coeficient de fallada del laminat
notablement i com a conseqüència poder reduir el pes de la peça. Això, és degut a que
el mòdul elàstic de la fibra unidireccional en la direcció d’aquesta és de 145 GPa, molt
més elevat que els 50/60 GPa que tenen les fibres entrecreuades. Es per això, que
aquesta fibra al ser més rígida que les altre, suporta gran part de la força que es produeix
a la unió i la distribueix per tot el pont. D’aquesta manera, s’allibera tensió de les zones
on acaben els mecanitzats de les aletes i es reforça aquesta zona.

Figura 49: Imatge superior sense fibres unidireccionals, imatge inferior amb reforç de
fibres unidireccionals envoltant tot el pont per les aletes
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A la Figura 49, s’observa el valor del coeficient de fallada del laminat única i
exclusivament pel trencament de les fibres, és a dir, no es té en compte una possible
separació de capes. Les dues imatges han estat obtingudes a partir de dues simulacions
on s’ha aplicat la mateixa càrrega de 250 kg sobre el seient del pilot. Els valors que es
mostren d’aquest coeficient són relativament baixos ja que només es contempla el pitjor
dels casos, és a dir, el trencament de la peça. Tot i això, s’ha volgut mostrar aquesta
imatge comparativa, ja que es pot apreciar de forma clara com aquest coeficient es
redueix amb l’ús de la fibra unidireccionalment. Com es pot apreciar en la imatge
superior, on no hi ha fibra unidireccional, a la zona marcada en vermell aquest coeficient
és d’aproximadament 0,05. A la imatge inferior, on si que hi ha aquest reforç de fibra
unidireccional envoltant tot el pont, aquest es redueix a menys de la meitat. També es
pot apreciar com a la part mitja i superior del pont, en aquesta segona imatge, els
esforços són més grans, ja que aquests han quedat més repartits i no tan concentrats a
una zona. D’aquesta manera s’ha pogut optimitzar el nombre de capes de fibra en
aquesta zona i, per tant, reduir el pes final de la peça.

Valors màxims de coeficient de fallada del laminat
La situació més desfavorable per a la peça de fibra es produïa al fer la simulació de
càrrega de 250 kg sobre el seient, ja que aquesta provocava unes reaccions a tot el
sistema de suspensió molt elevades. Com ja s’ha comentat, els punts més crítics
d’aquesta peça han estat les unions cargolades. És en aquesta situació quan s’assolia un
coeficient de fallada del laminat per trencament de les fibres més alt. És per aquest
motiu, que tota aquesta zona és la que té un gruix de fibra més elevat així com el reforç
de la xapa d’acer inoxidable en el seu interior. Com es pot observar en la Figura 50, al
voltant d’aquests forats, aquest coeficient assolia valors de 0,33. Tot i ser un valor força
elevat, segueix sent inferior al que s’havia fixat com a límit, que era de 0,5.

Figura 50: Coeficient de fallada del laminat màxim a la zona de les unions cargolades
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11.2.3. Laminat final de la peça
En aquest apartat es detalla quin ha estat el laminat final, capa per capa, de la peça de
fibra de carboni. En la Figura 51 s’observa, de forma general, les diferents capes de fibra
de carboni que s’han utilitzat en el laminat, cadascuna marcada amb un color diferent.

Figura 51: Pont amb les diferents capes de la peça de fibra de carboni
En la Figura 52 es pot veure com el laminat de la zona de les unions cargolades
(esquerra) és lleugerament diferent al de la zona de les altes (dreta). En el primer, és pot
observar la xapa d’acer inoxidable, en blau, així com varies capes de fibra de carboni. En
el segon, no hi ha la xapa d’acer inoxidable sinó que hi ha el mecanitzat d’alumini de les
aletes, marcat de color blau cel. A més a més, en aquesta zona, el gruix de les capes de
fibra de carboni es més reduït, ja que com ja s’ha explicat anteriorment, se’n necessiten
menys.

Figura 52: Laminat en diferents zones del pont de fibra
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A continuació, es mostra en la Taula 13 on s’explica de forma detallada quins han estat
les diferents capes que s’han posat, de forma general al laminat. També s’especifica el
seu gruix, així com la seva funció principal.

Color

Capa

Gruix

Orientació

Funció principal

Gris fosc

GG200T(T300)DT121H-40

0,22 mm

0º

Millor acabat superficial

Gris clar

GG200T(T300)DT121H-40

0,22 mm

45º

Millor acabat superficial

Verd fosc

GG630T(T700)DT121H-37

0,66 mm

0º

Aporta gruix i resistència a la peça

Groc

GG630T(T700)DT121H-37

0,66 mm

45º

Aporta gruix i resistència a la peça

Blau fosc

Acer inoxidable
AISI 304

0,5 mm

Roig

GG630T(T700)DT121H-37

0,66 mm

45º

Aporta gruix i resistència a la peça

Lila

GG630T(T700)DT121H-37

0,66 mm

0º

Aporta gruix i resistència a la peça

Verd clar

GG200T(T300)DT121H-40

0,22 mm

45º

Millor acabat superficial

Taronja

GG200T(T300)DT121H-40

0,22 mm

0º

Millor acabat superficial

Blau cel Alumini 6082T6

Mecanitzat
3D

Impedeix el desgast de la fibra de
carboni a les unions cargolades

Impedeix el desgast de la fibra de
carboni al suport de l’eix del triangle

Taula 13: Especificació de les diferents capes del laminat
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11.2.4. Valors de rigidesa obtinguts del basculant
En aquest apartat, s’especifica quina ha sigut la rigidesa final del conjunt del basculant.
Es comparen els valors obtinguts tant en la simulació de rigidesa a torsió com en la
lateral, amb els valors objectius que es buscaven.

Rigidesa a torsió
Per una banda, en la Figura 53¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. es
mostren els desplaçaments que ha tingut el basculant al aplicar-li els esforços que
s’especificaven a l’apartat 6.2.1 Càlcul de la rigidesa a torsió.

Figura 53: Desplaçaments obtinguts en la simulació de rigidesa a torsió
Com es pot veure, just en els suports on recolza l’eix de la roda, els desplaçaments
obtinguts han estat d’aproximadament 0,85 mm. Per un costat, en el braç dret aquest
desplaçament es en direcció vertical i cap amunt, per contra, en el braç esquerra es en
la mateixa direcció, però en sentit contrari. Sabent que el moment aplicat és de 150 Nm
i la distància entre els suports i el centre del basculant és de 110 mm, ens queden les
equacions següents:
𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

0,85
= 0,44
110

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó =

𝑀 150
=
= 341 𝑁𝑚/º
𝜃 0,44

En la primera equació, es mostra l’angle que gira a torsió el basculant respecte el seu eix
central. Posteriorment, en la segona equació es calcula la rigidesa a torsió comparant
aquest angle girat respecte a el moment aplicat.
Amb això, ens queda que la rigidesa final a torsió d’aquest basculant es de 341 Nm/º,
força superior als 246 Nm/º de la ER16 i als 303 Nm/º de la ER18. Per tant, podem
afirmar que s’han aconseguit els resultats desitjats, ja que s’ha incrementat aquesta
rigidesa a torsió en més d’un 12 % respecte l’última edició.
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Rigidesa lateral
Per altra banda, En la Figura 54 es mostren els desplaçaments que ha tingut el basculant
al aplicar-li els esforços que s’especificaven a l’apartat 6.2.2 Càlcul de la rigidesa lateral.

Figura 54: Desplaçaments obtinguts en la simulació de rigidesa lateral
Com es pot observar, just en els suports on recolza l’eix de la roda, els desplaçaments
obtinguts han estat d’aproximadament de 0,80 mm. En ambdós suports, aquests tenen
la mateixa direcció (la de l’eix de la roda) i sentit.
𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =

𝐹 500
=
= 625 𝑁/𝑚𝑚
𝑑 0,80

Sabent la força aplicada de 500 N, repartida equitativament entre els dos suports, i el
desplaçament obtingut, s’ha calculat la rigidesa lateral del basculant. Finalment, aquest
valor ha estat de 625 N/mm, es a dir, dintre del rang de 650±30 N/mm que s’havia
marcat com a objectiu. Per tant, es pot afirmar que s’han aconseguit els resultats
desitjats tan pel que fa a la rigidesa a torsió com a la rigidesa lateral.
Per altra banda, com ja s’ha comentat anteriorment, encara ens quedaria l’opció dels
cargols laterals que no s’han tingut en compte en aquestes simulacions. Amb aquests
muntats la rigidesa lateral es quedaria pràcticament igual, però la rigidesa a torsió
augmentaria aproximadament un 10 %. Amb aquests resultats, a priori, milloraria
encara més el comportament del basculant.
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12. Fabricació
Com ja s’ha explicat anteriorment, a l’hora de fabricar les diferents peces que formen el
basculant, primer es van fabricar els braços d’alumini i després la peça de fibra. A
continuació, s’explicaran els detalls de fabricació de cada una de les peces.

12.1. Braços d’alumini
Per tal de fabricar els braços d’alumini, es va contactar amb un taller especialitzat en
fabricació de prototipus de motocicletes, XMR Metalworks. Aquest, fa tan la
mecanització de peces com les diferents unions soldades.
Per tal de fer els ancoratges del basculant al xassís i a la roda, s’han fet a partir de peces
mecanitzades amb alumini 6082 T6. Un cop obtingut el disseny 3D, s’han enviat els
arxius STEP per tal de fer els mecanitzats. També ha sigut necessari enviar plànols amb
alguns aclariments i les cotes establertes. En l’ancoratge amb la roda, s’ha tingut que
detallar el mètric del forat roscat on aniran els tensors de cadena. En l’ancoratge amb el
xassís, s’han detallat en precisió la profunditat i la tolerància del forat on van ubicats els
rodaments. A continuació, es mostra una imatge amb els mecanitzats abans de ser
soldats amb la xapa que completa el conjunt dels braços.

Figura 55: Mecanitzats dels braços
Per tal de fabricar els tubs d’alumini, aquests s’han fet a partir de xapa doblegada de 3
mm i tancant la unió amb una altra xapa, de 30 mm d’ample, del mateix gruix. Aquests,
no es podien fer directament a partir d’un tub extruït, ja que era necessari poder soldar
per dintre els casquets d’alumini roscats per tal de fer les unions amb el pont de fibra.
Tampoc es podia fer directament amb una sola xapa, ja que hi havia limitacions a l’hora
de fer-li els plecs amb la màquina plegadora. Primerament, després de tancar el disseny
3D, s’ha enviat un arxiu DXF amb els desplegats de les xapes, per tal de poder fer el tall
làser.
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Un cop es tenien les peces mecanitzades i la xapa obtinguda del tall làser, s’ha passat a
fer la unió soldada. Per poder dur a terme aquesta unió de forma correcta, s’han fet
servir els utillatges corresponents per tal d’acotar les cotes crítiques que havien de
respectar els braços. Aquestes eren únicament la distància entre l’eix del basculant i el
de la roda, així com l’amplada exterior a la zona d’unió amb el xassís i l’amplada interior
a l’eix de la roda per tal de que entri correctament. Abans de tancar completament el
perfil del tub, també s’han soldat els casquets d’alumini roscats a l’interior del braç. Per
contra, no s’han fet els forats per inserir les rosques reblonades sobre la xapa. Aquests
es faran més endavant en cas que es vulguin posar unions cargolades als laterals.
El resultat final de la construcció dels braços d’alumini ha estat el que es mostra a la
Figura 56. En aquesta es poden apreciar els cordons de soldadura que s’han fet per fer
el tancament de la xapa d’alumini, així com els forats roscats on aniran les unions
cargolades.

Figura 56: Braços d’alumini

12.2. Pont de fibra
En primer lloc, es van fet els mecanitzats de les altres peces amb alumini 6082 T6, que
anirien inserides dintre del laminat (Figura 57). Aquestes es van mecanitzat a l’empresa
EC International Group, especialitzada en la fabricació de prototipus i pre- sèries, amb
una màquina de CNC de 5 eixos. També es va comprar la xapa de 0,5 mm, d’acer
inoxidable AISI 304, i es va tallar manualment, per tal de donar-li la forma desitjada per
inserir-la al laminat. Era indispensable tenir aquestes peces preparades abans de fer el
laminat del pont.

Pàg.80

Memòria

Figura 57: Aletes d’alumini mecanitzat
Per tal de fabricar la peça de fibra, un cop es tenien els braços d’alumini, es va acabar
de retocar el disseny del motlle. Això, es va fer verificant la mida dels cordons de
soldadura amb un peu de rei, i intentant plasmar-los al disseny 3D del motlle el millor
possible. D’aquesta manera, s’aconseguia que el pont de fibra s’acoblés més fàcilment i
de forma més compacta als braços d’alumini.
Un cop tancat finalment el disseny 3D del motlle, es va contactar amb l’empresa
encarregada del laminat de la peça de fibra de carboni, Magma Composites, empresa
especialitzada en fabricació amb materials compostos. Va ser aleshores quan es va
començar amb el mecanitzat del motlle de la peça, fet de resina epoxi i vàlid per a
fabricar un màxim de 5 a 10 unitats. Aquest es va fabricar en dues parts per poder
extreure la peça correctament del motlle. També es van fer servir centradors per tal de
que les dues parts quedessin ben alineades, com es pot veure a la Figura 58. Per obtenir
l’offset que havia de tenir el mecanitzat del motlle, es va fer a partir del nombre de capes
que van en cada zona de la peça i sabent el seu gruix. Per fer aquest càlcul, també s’ha
tingut en compte el gruix de les capes de EPDM, no comptabilitzades en les simulacions.
Per tant, com a resultat d’aquests càlculs, s’ha considerat un offset de 2,5 mm a la zona
de les aletes i de 5 mm per tota la resta de la peça. A més a més, a la zona de contacte
amb els braços se li han sumat 0,5 mm més, ja que en aquest lloc va la capa de EPDM.
Paral·lelament a això, es van sorrejar la xapa d’acer inoxidable i els mecanitzats, per tal
que s’adherissin millor a les capes de fibra.

Disseny d’un basculant per a una motocicleta de competició

Pàg. 81

Figura 58: Motlle de resina epoxi mecanitzat
Seguidament, un cop es tenia el motlle i totes les altres peces preparades, es va procedir
a fer els diferents retalls de fibra. En primer lloc, es van obtenir els patrons de fibra que
es necessitaven a partir del disseny 3D del motlle, i la forma més optima de fer-los per
llençar el mínim de material. Després, es va passar a fer els diferents retalls amb una
màquina de tall 2D, especial per materials compostos. Un cop es tenien tots els retalls
preparats, es va procedir a fer el laminat de la peça, ja que un cop extreta la fibra del
congelador es tenen poques hores abans que aquesta comenci a endurir-se i perdre
propietats. En la Figura 59 es veu com va quedar el laminat de la peça, dintre del motlle,
abans d’aplicar-li el procés de curació.

Figura 59: Laminat de la peça abans d’entrar a l’autoclau.
A continuació, per tal de completar el procés de curació de la fibra, es va introduir la
peça a l’autoclau durant 90 minuts a 120 ºC i 6 bars de pressió. Aquest tractament és
necessari per tal que la fibra copiï exactament la geometria del motlle. També és
necessari perquè les diferents capes de fibra es compactin i adquireixin unes bones
propietats mecàniques.
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Un cop obtinguda la peça, s’havia de fer un segon laminat, per tal que aquesta s’adaptés
exactament a la forma dels braços del basculant. Per poder dur-ho a terme, es va laminar
directament sobre el basculant la capa de EPDM més unes primeres capes de fibra de
carboni per donar-li consistència. Com es pot observar a la Figura 60, es veuen els dos
laminats de forma diferenciada. Com a detall, comentar que se li van haver de fer uns
petits forats als braços d’alumini perquè aquests no quedessin xafats per la pressió de
l’autoclau.

Figura 60: Laminat sobre els braços d’alumini
Finalment, és van unir els dos laminats per tal de completar la peça mostrada a la Figura
61. També es van fer tots els forats de les unions cargolades amb els braços, excepte els
laterals, que es faran més endavant en cas que es necessiten. Per altra banda, el forat
d’unió amb la bieleta és va fer amb posterioritat per tal de verificar que es fes a la zona
adequada i no es produïssin interferències amb el triangle.

Figura 61: Pont de fibra acabat
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12.3. Muntatge
Un cop és tenien totes les peces fabricades s’havien d’acoblar per donar forma al
conjunt del basculant. Per fer-ho, s’havien de seleccionar els cargols i les volanderes
adequades.
Per una banda, els cargols seleccionats han estat els DIN7984 M6x20 amb una qualitat
10.9. S’han utilitzat aquests cargols ja que són cargols allen, però amb el cap rebaixat.
Per tant, sobresurten menys del basculant i eviten així, interferències amb la cadena.
Per altra banda, les volanderes seleccionades han estat les D9021 M6, ja que tenen més
superfície de contacte que les DIN125, evitant així l’aixafament de la fibra. Tan els
cargols com les volanderes van amb un tractament anomenat GEOBLACK. Aquest és un
recobriment anticorrosiu negre, no electrolític, compost per zinc i alumini dispersos en
una matriu mineral sense crom ni altres metalls pesats. Es conforma amb l’aplicació
successiva de GEOMET 321 y de PLUS ML Black. S’ha utilitzat aquest recobriment, a més
de per les seves propietats anticorrosives, pel seu color negre que millora l’estètica
d’aquestes unions.
Finalment, s’han muntat els rodaments NX 17 Z als seus allotjaments i els tensors de
cadena als ancoratges del basculant per on ha de passar l’eix de la roda.
A la Figura 62 és mostra una imatge del resultat final, amb el basculant muntat amb tots
els seus components al complert.

Figura 62: Basculant final muntat
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13. Planificació
Aquest projecte es va iniciar al març del 2019 quan es va formar l’equip. Tot i això, no va
ser fins passat l’estiu d’aquell mateix any que va començar el procés de disseny del
basculant en si. Finalment, durant el primer semestre del 2021 s’ha acabat el projecte
recopilant i completant tota la informació necessària per dur a terme el treball.

Maig - 2021

Març – 2021

Gener - 2021

Novembre -2020

Setembre - 2020

Juliol - 2020

Maig - 2020

Març – 2020

Gener - 2020

Novembre -2019

Setembre - 2019

Juliol - 2019

Maig - 2019

Mes

Març - 2019

A continuació, es mostra una taula on es veu quines han estat les diferents etapes que
ha tingut aquest projecte de disseny i construcció del basculant, així com el període de
duració de cada una d’elles.

Planificació

Recerca

Disseny conceptual

Disseny 3D
Anàlisi amb
elements finits
Construcció

Documentació

Taula 14: Planificació del projecte
Finalment, cal assenyalar que aquest projecte no s’acabarà del tot fins el moment en
que l’equip faci la carrera del MotoStudent, el 18 de juliol de 2021 a Motorland.
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14. Pressupost
El pressupost per dur a terme aquest projecte de disseny i construcció d’un basculant
per una motocicleta de competició, es pot dividir en dues parts diferenciades. Per una
banda tindríem el cost de totes les hores de disseny invertides, així com els preus de les
llicències dels diferents programes utilitzats. Per altra banda, tindríem el cost de la
fabricació, on es contemplen totes les diferents peces fabricades. A continuació,
s’explica amb detall el cost que ha tingut cadascuna d’aquestes parts.

14.1. Cost del disseny
En aquesta part s’han tingut en compte les hores de disseny i el cost de les llicències dels
programes utilitzats, per tal de sumar-lo al preu final del basculant. A continuació, es
desglossen aquests preus en la següent taula:
Cost (€/h)

Hores (h)

Preu (€)

Recerca

30

50

1.500

Disseny CAD
(Solid Works)

20

150

3.000

Anàlisi elements finits
(Hyperworks/Hypermesh)

60

150

9.000

Documentació

30

60

1.800

Llicència Solid Works
(Lloguer llicència)

250

Llicència Hyperworks/Hypermesh
(Lloguer llicència)

300
410

TOTAL

15.850

Taula 15: Cost del disseny
El cost total del disseny del basculant seria d’uns 15.850 €. Es podria pensar que és un
preu força elevat per una unitat, però que no és desproporcionat quan es tracta del món
de la competició, on cada mínim detall compta.
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14.2. Cost de la fabricació
Per altra banda, tindríem el cost de la fabricació de les diferents peces que conformen
el basculant.
La peça de fibra de carboni és una peça cara en qüestió de fabricació en sèrie per a
motocicletes de carrer, però podria ser una solució útil per al món de la competició. La
principal inversió a l’hora de fabricar aquest pont intercanviable, és el motlle obtingut
amb control numèric. Un cop aquest ja està fabricat es poden construir unes 10 peces
abans que es deteriori i deixi de ser funcional. Cada una d’aquestes peces pot tenir un
patró de capes de fibra de carboni diferent i, per tant, unes propietats de rigidesa
específiques.
A continuació es mostren els diferents preus que ha costat la fabricació d’aquest
basculant, desglossats per cada peça en particular. En la segona taula també es pot
observar quant costaria una nova peça de fibra amb la que obtindries un basculant amb
diferents propietats.
1er basculant
Mecanitzats
Xapa doblegada y casquets
Laminat/Soldadures
Motlle/Utillatges
TOTAL

Pont de fibra
70 €
0€
526,35 €
1.090,05 €
1.686,4 €

Braços d’alumini
500 €
300 €
300 €
400 €
1500 €

Taula 16: Cost de fabricació del primer basculant
1er basculant
Mecanitzats
Xapa doblegada y casquets
Laminat/Soldadures
Motlle/Utillatges
TOTAL

Pont de fibra
70 €
0€
526,35 €
0€
596,35 €

Baços d’alumini
0€
0€
0€
0€
0€

Taula 17: Cost de fabricació de la segona unitat i successives
Com es pot observar, el cost total de la fabricació del pont de fibra és de 1.684,3 €, on
gran part d’aquest ve de la fabricació del motlle. Per altra banda, tenim els braços
d’alumini, que tenen un cost aproximat de fabricació de 1.500 €. En resum, el preu final
de fabricació de tot el basculant, es a dir braços d’alumini i el pont de fibra de carboni,
és de 1.684,4 € + 1.500 € = 3.184,4 €. Però, es pot obtenir una configuració
completament diferent, per tan sols 596,35 € més, el que seria el cost d’un nou pont de
fibra de carboni.
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15. Impacte ambiental
En el procés de fabricació d’aquest basculant podem observar que s’utilitzen
principalment dos materials. Per una banda, està l’alumini que s’ha fet servir per
construir els braços. Per altra banda, està la fibra de carboni que conforma el pont que
els uneix. En aquest apartat s’explicarà quina es la despesa energètica del seu procés
d’obtenció i fabricació, així com, els seus mètodes de reciclatge.

Alumini
Com ja sabem, l’alumini és un material que s’obté del mineral de la bauxita i el seu ús es
força estès en el món industrial. El seu procés de fabricació requereix menys energia que
el de l’acer, ja que el punt de fusió de l’alumini és més baix. Tot i això, a l’hora d’extreure
el material, el procés que es necessita té una despesa energètica 3 cops més gran que la
de l’acer.
Per fabricar aquest basculant es necessitarien aproximadament entre 2,5 i 3 kg d’alumini
en forma de matèria primera. L’obtenció i el treball d’aquesta quantitat d’alumini
provoca el següent impacte:


2 kg de fang amb metalls pesants.



0,1 kg de diòxid de sofre.



6.000 m3 de fluoramina.



50 kWh de despesa energètica.

També s’ha de tenir en compte que l’alumini és un material 100 % reciclable, ja que no
perd les seves propietats al refondre’l per donar-li una nova vida útil. En el cas d’utilitzar
alumini reciclat, l’impacte ambiental provocat disminueix dràsticament, ja que es
redueix el consum d’energia en més d’un 90 % i no es produeixen cap dels altres residus.
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Fibra de carboni
Pel que fa a la fibra de carboni, el seu ús a nivell industrial és relativament nou i els
processos de reciclatge són força cars i desconeguts. És per això, que s’ha cregut
necessari posar especial èmfasi en quins són els processos utilitzats en el reciclatge
d’aquest material, com es mostra en la Figura 63.

Figura 63: Tècniques de reciclatge de la fibra de carboni. Font: RETEMA [11]


Els mètodes de reciclatge mecànic consisteixen a reduir la grandària de les
partícules dels materials compostos mitjançant el tall i la trituració d’aquetes. En
les primeres etapes, es retiren els metalls i es continua molent per a reduir el
diàmetre de la partícula per sota de 50 mm. Finalment, es fa una separació segons
la mida de cada partícula. El material resultant sol emprar-se com a material
d’aportació, en percentatges baixos, per a noves peces. També pot fer-se servir
com a combustible gràcies a l’alt poder calorífic de les resines. Els principals
desavantatges d’aquest mètode són la gran quantitat d’energia emprada i
l’escassa utilitat dels materials resultants, en obtenir-se una barreja de fibres i
resines.



Els processos de reciclatge químic es basen, sobretot, en la solvòlisi que degrada
els polímers que formen els materials compostos, per a recuperar els monòmers.
Són processos realitzats amb fluids supercrítics a altes pressions i mitjançant l'ús
de dissolvents orgànics. Els monòmers poden ser reutilitzats en la indústria per a
fabricar més polímers, contribuint a l'economia circular i millorant el medi
ambient. D'aquesta manera, s’evita la síntesi de nous monòmers, disminuint
l'impacte mediambiental d'aquesta indústria. El major desavantatge d'aquest
mètode és que el procés suposa un gran cost d'inversió, l'ús de productes químics
perillosos i una despesa massa elevada en la neteja de les fibres que s'obtenen
d'aquest.
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Pel que fa als mètodes tèrmics, destaca la piròlisi, que consisteix a sotmetre
aquests materials a temperatures relativament altes, descomponent els polímers
i transformant-los en gasos i líquids que poden ser emprats per a la generació
d'energia. D'altra banda, s'obtenen les fibres, que es troben recobertes d'un
producte sòlid carbonós, anomenat char. El major desavantatge d'aquest mètode
és que les fibres obtingudes no presenten bones propietats, en gran part a causa
del seu embrutiment amb els productes carbonosos derivats del tractament
tèrmic.

També existeixen estratègies mixtes que combinen dos o mes tipus de mètodes per
millorar els resultats de les fibres obtingudes. Un exemple, serien els procediments
termoquímic desenvolupats per una spin-off del CSIC, TRC S.L.. En aquest cas, després
del tractaments es recuperen gasos i líquids combustibles. A més a més, les fibres
queden totalment netes i per tant, poden tornar a utilitzar-se per a la fabricació de
nous materials compostos.
Finalment, comentar que en un futur, gràcies als estudis que s’estan duent a terme
avui en dia, les propietats d’aquestes fibres reciclades podrien millorar encara més.
Així mateix, les noves fibres verges obtingudes a partir d’aquests processos de
reciclatge, redueix notablement el cost d’aquestes. A més a més, també es disminueix
el consum d’energia en la seva obtenció i es contribueix a afavorir una economia
circular. Tot això, sumat a la demanda creixent de la fibra de carboni, farà que aquest
material reciclat sigui altament competitiu en sectors tan importants com el de
l’automòbil, l’eòlic, l’aeronàutic o la fabricació en 3D.
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16. Conclusions
El resultat final d’aquest treball ha estat el disseny i fabricació d’un basculant per a una
moto de competició. L’objectiu d’aquest era poder-se muntar de forma adequada a la
ER20, motocicleta amb la que l’equip ETSEIB Racing competirà al MotoStudent 2021.
Pel que fa al comportament d’aquest, s’han obtinguts els valors de rigidesa desitjats en
les simulacions. També s’ha verificat, de forma satisfactòria, la integritat de la peça en
les situacions més desfavorables. Com a comprovació, s’ha assajat al laboratori de
resistència de materials de l’ETSEIB tot el conjunt de la motocicleta, amb aquest
basculant muntat. Els assajos realitzats han estat els dos que s’aplicaran el dia de la
competició, és a dir, els especificats en l’apartat 6.1.1 Assajos exigits per l’organització.
Pel que fa al pes final del conjunt del basculant ha estat de 3,25 kg, 250 grams superior
al que tenia la ER18. Aquest pes és pot desglossar en les següents parts:




Braços d’alumini: 2.340 grams
Pont de fibra: 855 grams
Cargols: 55 grams

Com es pot veure la major part del pes està als braços d’alumini. De cara a una possible
millora de la peça és podria rebaixar la xapa dels tubs de 3 mm a 2 mm, reduint d’aquesta
manera el pes del conjunt en gairebé 400 grams. Al fer les simulacions amb el cas més
desfavorable, on tota la força es transmetia per les unions cargolades, les tensions en
aquests punts eren molt elevades. Tot i això, posteriorment s’ha vist que la peça de fibra
quedava molt ben emmotllada als braços d’alumini i amb la última capa de EPDM, la
fricció entre aquestes peces era molt alta. Per tant, la hipòtesi feta al començament del
treball no seria del tot certa, ja que els esforços que es transmeten en la unió entre les
dues peces no es produiria només pels cargols. Aquests esforços, estarien repartits per
tota la superfície de contacte entre les peces i per tant, no caldria reforçar tant els braços
d’alumini, i amb una xapa de 2 mm seria més que suficient.
Amb l’objectiu de verificar el comportament de la moto, s’han fet algunes proves a
circuit on el conjunt de la motocicleta i per tant, també del basculant, han tingut un molt
bon rendiment. El pilot ens ha expressat les sensacions que li ha transmès el conjunt de
la motocicleta i el basculant en concret. Ell ens ha assegurat que la compacitat i el
comportament estructural d’aquesta peça eren força bones i la feien perfectament apta
per al seu ús.
Per últim, afegir que aquest projecte no s’acabarà fins el moment en que es corri al
circuit de Motorland la competició del MotoStudent, el 18 de juliol. Serà en aquell
moment quan la ER20 es posarà al límit enfrontant-se amb altres motocicletes
desenvolupades per altres universitats.
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17. Agraïments
En primer lloc, he d’agrair a tot l’equip de l’ETSEIB Racing, ja que sense ells, aquest
projecte no tindria sentit. Han sigut més de dos anys d’aprenentatge continu, amb un
molt bon ambient, i on sempre ens hem intentat ajudar els uns als altres. També
esmentar al pilot, Manel Segarra, ja que els seus consells i experiència han estat
fonamentals a l’hora de fer el disseny del basculant i assolir el millor resultat.
En segon lloc, m’agradaria agrair al departament de resistència de materials de l’ETSEIB,
per poder dur a terme els assajos de verificació que exigeix la competició. D’aquesta
manera, s’ha pogut verificar que el conjunt de la motocicleta i per tant, també el
basculant, eren fiables per sortir a pista a córrer.
En tercer lloc, he de donar les gràcies als diferents fabricants que m’han ajudat, amb els
seus consells i recomanacions, a perfilar el disseny del basculant. Per una banda, a Xavi
Mallafré, que ha fabricat els braços d’alumini d’una manera excepcional. Per altra
banda, a Álvaro i Francisco, de Magma Composites, pel seu esforç tan en el procés de
disseny com posteriorment en la fabricació, ja que es tractava d’una peça força
complicada i el resultat ha estat immillorable.
En quart lloc, agrair als meus pares, familiars i amics per tot el suport rebut durant
aquest projecte. Al llarg d’aquests dos anys, on el balanç general ha estat molt positiu,
però també hi ha hagut moments força dolents. Ha estat en aquest últims temps on no
m’ha faltat el seu suport i ànims per seguir tirant endavant el projecte.
En cinquè lloc, m’agradaria agrair especialment al tutor d’aquest treball, Lluís Andreu,
per tot el temps dedicat, tant en la fase de disseny com en les posteriors reunions de
seguiment. Amb els consells que m’ha anat donant a l’hora d’enfocar el procés de
fabricació del basculant i les pautes que havia d’anar seguint, ha estat molt més fàcil
arribar a l’objectiu que tenia marcat gràcies a ell. També mencionar al tutor de l’equip
ETSEIB Racing, Oscar Ribé, per la seva dedicació al llarg de tot aquest projecte.
Finalment, agrair a l’ETSEIB l’oportunitat de poder dur a terme un projecte d’aquesta
envergadura. Sense la seva col·laboració, ajuda i suport, tot això no hagués estat
possible.
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SECCIÓN A-A
El enganche tiene 10 mm de grosor

Nota: El elemento viga central (6) será desarrollado en profunidad
en el apartado de innovación debido a su complejidad técnica.

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Marca

Cantidad

1

2

2

1

3

1

4
5
6

1
1
1

Denominación
Número de plano
Anclaje
B01
basculante-chasis
Anclaje
basculante-rueda
B01
izquierda
Anclaje
basculante-rueda
B01
derecha
Brazo izquierdo
B02
Brazo Derecho
B02
Viga central
Ver nota

Escola Tècnica Superior Escala
Material
Nombre
d'Enginyeria
Industrial
de
Aluminio 5754 H26
ETSEIB Racing
1:5
Aluminio 6082
Barcelona (UPC)
Componente
Denominación
Basculante
Mapa de componentes del
basculante
Nº de plano
Fecha
B00
20/04/20

v

Corte de perfil lateral sobre una
chapa de 3 mm
Pliegues de 90º con radio
exterior de 5 mm

Angulo de 5º con deformación
en frio y pequeño corte con
radial

Chapa de 3 mm para cerrar el perfil
tubular de los brazos ()

Agujeros para 3 casquillos de aluminio roscados,
interiores, de 50 mm i M6

Agujeros para 2 roscas remachadas de inoxidable, de 15 mm i M6

