Serveis per al sector
de l’automoció
Innovació en materials i tecnologies digitals
per a una indústria d’automoció
més competitiva, eficient i sostenible
així com més connectada, digital i intel·ligent

www.eurecat.org

Innovem amb les empreses,
en tota la seva cadena de valor

Multitecnologia per al sector
de l’automoció

Eurecat és el principal Centre Tecnològic
de Catalunya.

Les nostres capacitats multitecnològiques
ens permeten fer front a reptes complexos

Proveeix a l’empresa amb tecnologia diferencial i coneixement avançat
per donar resposta a les necessitats d’innovació de les empreses i impulsar
la seva competitivitat. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la
innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques
i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement
especialitzat a mida de cada empresa.
R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d’alta especialització,
consultoria tecnològica i l’organització d’esdeveniments i congressos de
divulgació cientifitecnològica són alguns dels serveis que Eurecat ofereix
tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors.

Materials
plàstics,
ceràmics,
metàl·lics i
compòsits

Eurecat proporciona serveis integrals de desenvolupament
tecnològic i suport a la industrialització a tota la cadena de valor
de la indústria de l’automoció, des dels fabricants de vehicles
fins als proveïdors de components de diferents nivells.

Desenvolupament
de productes i
processos

Teixits
funcionals

Nous processos
de fabricació

El centre tecnològic aplega l’experiència de més de 650 professionals que
generen un volum d’ingressos de 50 milions d’euros anuals i dona servei
a més de 1.600 empreses.
Eurecat participa en més de 260 grans projectes consorciats d’R+D+i
nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta
amb 88 patents i 7 spin-off.

Impressió
funcional i
dispositius
encastats

Innovació en materials
i tecnologies digitals
per a una indústria
d’automoció més
competitiva, eficient i
sostenible així com més
connectada, digital i
intel·ligent

Economia
circular i
sostenibilitat

Modelització i
simulació

Big Data
i Data Science

Intel·ligència
artificial

Robòtica i
automatització

Ciberseguretat
Tecnologies
audiovisuals

Els nostres serveis
per al sector de l’automoció
Desenvolupament
de components i sistemes

Desenvolupament
de components i sistemes
Apliquem nous materials i funcionalitats per reduir pes,
incrementar la seguretat i millorar la qualitat i el confort.
Teixits funcionals
Disseny, prototipatge i industrialització de
components i productes tèxtils

Solucions d’alleugeriment de pes

• Sensors integrats per a la medició de constants vitals
(biosensors), la monitorització de la postura i el moviment
al volant.
• Sistemes de calefacció, il·luminació i actuadors
de so integrats al tèxtil.
• Teixits intel·ligents amb biopolímers sensibles als estímuls.

Mobilitat sostenible
i connectada

• Materials funcionals en estructures complexes de tela.
• Desenvolupament de teixits reforçats amb materials compòsits
per a la optimització de estructures.
• Hibridació de materials per una major optimització
del rendiment.

Indústria 4.0 i fabricació avançada:
industrialització i automatització
de processos industrials

Consultoria tècnica
per a la innovació

Coneixement dels clients
i del mercat

Separadors per a l’interior
del vehicle
Estructures multicapa que combinen
dues capes tèxtils horitzontals unides
mitjançant fils verticals. La capa superior
pot també oferir un efecte tridimensional.
La seva lleugeresa, així com flexibilitat,
els fa perfectes per ser utilitzats en la
indústria de l’automoció.
A Eurecat desenvolupem estructures
separadores tèxtils d’un gruix màxim
de 8mm.

Les nostres capacitats en polímers i electrònica ens permeten
ajudar a les empreses en el desenvolupament de productes
i components plastrònics per a l’automoció.

Desenvolupament
de components i sistemes

Plàstics funcionals
i electrònica impresa

Estructura tèxtil tècnica
multifuncional

• Integració d’electrònica impresa amb
components i productes plàstics.

Estructura tèxtil formada per tres tipus
de fils: PES, monofilament PES i un
monofilament d’acer inoxidable.

• Hibridació de materials pel desenvolupament
de components plàstics amb valor afegit
• Tècniques avançades de revestiment de
peces plàstiques via in-mould electronics i
nanotextures.

La combinació d’aquests materials permet
utilitzar l’estructura tèxtil com element
calefactor quan s’integra a un seient d’un
automòbil o bé com element sensorial.

• Utilització de tècniques de IML i FIM per a
incloure electrònica en productes plàstics.
• Termoconformació d’electrònica impresa.

Planta de Processament de Plàstics
Eurecat disposa de la planta de processament de plàstics més gran del sud
d’Europa, amb noves tecnologies per a la transformació plàstica. Aquesta
planta ofereix R+D per a la industrialització, proves i fabricació de presèries.
Hi ha disponible una gamma completa de màquines d’injecció, des de 15
tones fins a 1.500 tones de força de tancament.

Integració de funcionalitats via brodats tècnics
El brodat tècnic és una tècnica que facilita la inclusió de fils funcionals al
teixit que poden permetre, entre d’altres, la transferència de dades per
a la connectivitat entre diferents dispositius de l’interior del vehicle o bé
la integració de fils amb propietats electro-tèrmiques per a permetre la
calefacció en una part del teixit.

Desenvolupament
de components i sistemes

Sistemes avançats d’assistència al conductor
per a una major seguretat a la carretera.

Fotònica impresa
Prototipatge i disseny de cel·les solars (OPV), díodes electroluminiscents
inorgànics (EL) i díodes electroluminscents híbrids (HyLED).

Electrònica Impresa
Ús de tintes funcionals per imprimir sensors i circuits electrònics en un ampli
ventall de substrats.

ADAS (Advanced Driver
Assistance Systems)
• Tècniques de deep learning per classificació
semàntica, estimació de profunditat, reconeixement
de signes de trànsit, detecció de vianants, etc.

Smart Engineering

• Conceptualització i desenvolupament de sistemes
d’alerta per a l’assistència a la conducció. Detecció i
segmentació d’imatges, advertència.

• Disseny i desenvolupament de noves aplicacions que inclouen la
integració electrònica de tot tipus de dispositius intel·ligents.

• Mètodes de visió 3D per a la prevenció d’obstacles,
navegació, localització conscient segons context.

• Desplegament de xarxes de sensors o repetidos, sistemes de tractament
de dades i senyals mitjançant l’ús de tecnologies sense fils (BlueTooth,
Zigbee, Wi-Fi, etc.).
• Redisseny i millora de dispositius electrònics existents.

Nova planta pilot
de plastrònica al servei
de les empreses
La plastrònica, també coneguda com a In-Mold Electrònics, és una
tecnologia emergent que uneix l’electrònica i els materials plàstics i que
té com a objectiu l’obtenció de productes d’alt valor afegit dotats de
funcions o prestacions avançades, fabricats a gran escala.
La nova planta pilot de Plastrònica d’Eurecat és la primera a Europa per
a la creació i/o millora de productes i processos, des de la idea fins a la
industrialització. Està composada per dues sales blanques que permeten la
combinació ordenada de diferents processos de fabricació: una dedicaca a la
impressió i l’electrònica i una altra orientada als procesos plàstics.

Sistemes experiencials
• Desenvolupament d’espais de Realitat Virtual:
visualització d’interiors d’automòbils, aplicació
manual de l’usuari, showroom i experiències
d’exposició.
• Desenvolupament d’experiències amb realitat
augmentada.
• Conceptualització i disseny d’espais immersius i
interactius de gran format, que incorporen so 3D,
imatge i reproducció multimèdia.

Solucions
d’alleugeriment de pes
Lightweighting
amb materials compòsits
Desenvolupament de peces lleugeres d’altres prestacions
mecàniques amb tecnologies de fabricació avançada
(RTM, pultrusió, Hot Drape Formung, autoclau, etc.) per
a la fabricació de motors, parts del chasis, carrosseria o
recobriments de peces.
Fabricació de compostos i nanocompostos termoplàstics d’alt
valor afegit per extrusió i formulació.
Caracterització dels materials desenvolupats i validació dels
compostos mitjançant diferents processsos de transformació.

T’ajudem a desenvolupar compostos
personalitzats, des de la prova de
concepte a assessorament en la seva
industrialització.

STRUCTLIGHT
Nous components estructurals lleugers per a l’automoció en materials
compostos que permeten la reducció del pes de la peça en un 30%,
així com l’augment dels nivells de seguretat del vehicle i garantia de
reciclabilitat dels components.

T’oferim els últims avenços tecnològics
en materials compòsits i metàl·lics
per a lightweighting en automoció
Materials metàl·lics
• Support en processos de conformació i materials – AHSS,
aliatges lleugers, acer, titani, alumini, etc.
• Anàlisis del comportament mecànic de components del sector
de l’automoció i desenvolupament de solucions per allargar la
vida a eines de conformació (motlles HPDC, estris d’estampació,
matrius d’extrusió, etc).
• Disseny i optimització de materials, components i processos
mitjançant el mètode d’anàlisi d’elements finits (FEM).
• Assessorament i desenvolupament de tecnologies avançades
d’unió entre materials similars i diferents.

Recobriments metàl·lics per a components
decoratius de l’interior del vehicle
Recobriments metalitzats per a peces de plàstic mitjançant la
tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD), reemplaçant el sistema
de galvanització tradicional. Permet l’aplicació de funcionalitats
afegides a la peça com propietats anti-empremta, efecte bactericida o
hidrofobicitat.

FORMA 0
Projecte consorciat amb l’objectiu de desenvolupar noves tecnologies,
mètodes i materials capaços de transformar els acers avançats d’alta
resistència (AHSS) per contribuir a l’alleugeriment dels xassís dels vehicles

Mobilitat sostenible
i connectada
Bateries elèctriques
• R+D en bateries
• Proves de bateria a nivell de cel·la (0-5V), mòdul (fins a 120V) i paquet (fins a 700V).
• Modelització matemàtica per al desenvolupament d’algorismes de l’estimació de càrrega.
• Validació elèctrica, tèrmica i termoquímica pel desenvolupament de sistemes de
refrigeració de bateries.
• Proves d’envelliment de la bateria per assegurar-ne un correcte funcionament durant tota
la seva vida útil.

Reciclatge i recuperació de bateries
• Reciclabilitat i recuperació de metalls i compostos valuosos al final de la vida de bateries.
• Estudis d’avaluació del cicle de vida (LCA) i viabilitat del reciclatge de bateries.
• Caracterització i validació del rendiment esgotat de bateries per una segona vida. Proves
sobre el cicle de vida de bateries per modelar la vida útil en condicions d’ús real.
• Proves de cicle intensiu de vida.

Tenim una gran experiència en bateries
i implementació de solucions de mobilitat
elèctrica
Laboratori de bateries i vehicle elèctric
• Laboratori de testeig, anàlisi de comportament i validació
de bateries i cel·les en base a diferents condicions de treball
(tèrmiques i de pressió).
• S’orienta al sector de la mobilitat elèctrica i d’aprofitament
energètic dins del marc de la sostenibilitat; realitzant estudis
d’aplicació en segona vida i d’impacte ambiental.
• El personal expert del laboratori participa també en projectes
d’R+D+i per al desenvolupament de noves solucions.

Implantació de packs de mobilitat elèctrica
• Avaluació de la viabilitat tècnica i econòmica de la implementació de flotes de vehicles
elèctrics (d’ús públic i privat).
•

Monitorització de flotes de vehicles elèctrics.

•

Consultoria tecnològica en vehicles elèctrics i solucions de mobilitat per a l’Administració
Pública.

•

Desenvolupament d’entorns de prova adequats, per a un coneixement més profund de
la mobilitat elèctrica, en un entorn tancat.

•

Desenvolupament d’aplicacions de programari, com ara recomanadors de ruta, per
fomentar l’ús de vehicle elèctric.

• Avaluació de l’ecodisseny pel desenvolupament del vehicle (reciclabilitat, LCA, LCCA).

VERDE
Projecte CENIT consorciat amb SEAT,
Endesa i Iberdrola per desenvolupar
alternatives més sostenibles en el sector de
l’automoció i subministrament d’energia.

Mobilitat sostenible
i connectada

Indústria 4.0, cap a una transformació
digital de la indústria de l’automoció

Desenvolupament d’infraestructura de càrrega

Desenvolupament i integració de tecnologies per incrementar
la productivitat i reduir costos posant el treballador de la
indústria de l’automoció al centre de tot el procés.

• Disseny i avaluació de les millors solucions de recàrrega segons la normativa i les exigències
del client. Autoconsum adjunt a la xarxa, multiHUB. Tots els modes i tipus de càrrega i
propietat (flotes, públiques i privades).
• Estudis per a la ubicació i el desenvolupament de la infraestructura de carregament de
vehicles elèctrics.
• Protocol de càrrega intel·ligent i OCCP (Open Charge Point Protocol).
• Desenvolupament d’identificació RFID de clients, preus i tarifes.
• Desenvolupament de models de negoci específics. Estudis d’experiència del client durant
el temps de càrrega.

Robòtica i Automoció
• Robòtica autònoma per a la inspecció d’infraestructures de transport: vies de trens,
ponts, carreteres, etc.
• Robòtica industrial: solucions per el desenvolupament i implementació de cel·les
robotitzades, utillatge, robòtica col·laborativa per a la interacció de l’operari i la màquina
sense barreres físiques en estacions de esamblatge o subensamblatge del sector de
l’automoció.
• Automatització i mecatrònica: control de processos, sensors i actuadors i visió artificial
aplicada per una transformació digital de la indústria.
• Navegació autònoma: Drons i AGVs.

Projectes destacats:
GREENCHARGE
Projecte europeu que té per objectiu
desenvolupar un servei innovador per a la
planificació de la càrrega per fomentar l’ús del
vehicle elèctric i millorar les estacions de càrrega.

Mobility2.0
Desenvolupament i validació d’una aplicació
que serveix d’assistent en desplaçaments
curts per millorar la mobilitat dels vehicles
elèctrics per a fer-la meés segura, fiable i
eficient energèticament.

Projectes europeus coordinats per Eurecat
Sharework
L’objectiu del projecte és portar al mercat un nou software
a fi d’impulsar el treball conjunt entre operaris i robots
sense necessitat de barreres físiques. En concret, Sharework
establirà a la planta de NISSAN de Barcelona un sistema
que ajudi al muntatge de les portes sobre els vehicles
amb l’ajuda d’un robot col·laboratiu.
www.sharework-project.eu

ASSETS4RAIL
Projecte europeu amb l’objectiu de provar
l’ús de drons per monitoritzar l’estat de les
infraestructures ferroviàries, com ponts i
túnels, amb la finalitat de detectar possibles
defectes i d’augmentar-ne la seguretat.
www.assets4rail.eu

Indústria 4.0, cap a una transformació
digital de la indústria de l’automoció

Oferim tecnologies de suport de valor afegir
per a millorar la seguretat i ergonomia dels
treballadors del sector.

Ciberseguretat
• Avaluació de la ciberseguretat en automòbils i vehicles connectats, autònoms i
col·laboratius.
• Hacking ètic i proves d’intrusió i anàlisis de vulnerabilitats: caixa negra i caixa blanca,
tant per a automòbils com per a components (maquinari, programari).
• Security-by-Design / Resilience-by-Design: avaluació i suport especialitzat per al disseny i
desenvolupament de components i sistemes davant d’amenaces i ciberatacs.
• Certificacions de ciberseguretat en l’àmbit de l’automoció: desenvolupament de
procediments i proves per a la certificació de la resiliència del vehicle davant amenaces
de ciberseguretat i riscos que afectin la seguretat de passatgers i vianants (spoofing,
lampering, repudiation, elecation of provilege, etc.).

Sistemes inte·ligents i tecnologies de suport
• Big Data i Intel·ligència artificial aplicada a operacions i manteniment predictiu
d’instal·lacions i a la optimització d’actius.
• Sistemes intel·ligents per a l’autoajust de la màquina, traçabilitat, control i automatització
de processos.
• Visió artificial per el control de qualitat de processos productius: escàner làser,
termografia, control per imatge.
• Realitat virtual i realitat augmentada.
• Determinació de paràmetres complexos a partir de sensors virtuals (soft sensing).
• Desenvolupament d’exoesquelets per a reduir les lesions d’origen laboral dels empleats
de la cadena de muntatge.

Exoesquelets aplicats
a la indústria de l’automoció
Laboratori Ciberseguretat Automoció
Laboratori per a proves i comparatives de solucions de ciberseguretat per
a la indústria de l’automoció.
Eurecat treballa amb referents nacionals i internacionals (com l’Agència
Europea ENISA i el Cloud Security Alliance) i ha desenvolupat nous
algoritmes per a la protecció dels actius clau i la detecció de ciberatacs per
a les empreses.

Projecte impulsat per el Clúster de la Indústria de l’Automoció de
Catalunya (CIAC) amb la col·laboració d’Eurecat, la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) i NISSAN per a la introducció d’exoesquelets a la
indústria de l’automoció. La utilització d’exoesquelets en processos
productius industrials d’automoció pot arribar a reduir fins a un 60%
l’esforç de determinats músculs dels treballadors i permeten evitar lesions
o malestars d’origen laboral.

Indústria 4.0, cap a una transformació
digital de la indústria de l’automoció

Consultoria tècnica
per a la innovació

Avaluació de la sostenibilitat de sistemes

Serveis professionals en innovació

• Estudis de viabilitat tècnica, econòmica i ambiental en el desenvolupament i posada al
mercat de nous materials, productes o processos.

• Suport especialitzat per a la reorientació i adaptació d’activitats industrials a la nova
cadena de valor (Tier 1, 2, 3) per al desenvolupament de noves competències i serveis de
gestió o cicle de vida en la innovació en l’empresa.

• Mètrica de sostenibilitat - Anàlisi del cicle de vida (ACV), petjades ambientals, petjada de
carboni, petjada hídrica, declaracions ambientals de producte (DAP).
• Validació de noves metodologies d’avaluació de l’impacte ambiental de contaminants.

• Estratègia i gestió de l’innovació: diagnòstic del procés d’innovació i les capacitats
tecnològiques de l’empresa, creació d’estructures i sistemes d’innovació.

• Ecodisseny de productes i processos.

• Vigilància tecnològica: identificació de patents, benchmarking, scouting i identificació de
productes.

Fabricació Zero Defectes (ZDM)

• Estudis de propietat intel·lectual / industrial.

• Caracterització de materials i components (corrosió, fatiga, tenacitat de la fractura, etc.)
• Modelització i simulació de peces per a la seva optimització i poder preveure defectes en
un estat de disseny inicial.

FormPlanet
Plataforma d’innovació industrial a nivell europeu que dona resposta
als nous reptes de la indústria de la fabricació de peces de xapa
metàl·lica d’alt rendiment.
El projecte, coordinat per Eurecat, desenvolupa noves tècniques de
caracterització de materials i nous enfocaments de modelatge per
preveure el rendiment de la peça i possibles defectes en un estat de
disseny inicial, així com per reduir-ne el temps de comercialització.
www.formplanet.eu

• Valorització tecnològica de nous productes o tecnologies.
• Gestió d’ajudes i finançament públic.

Formació
especialitzada

Coneixement
del mercat i dels clients
Social media
Oferim formació tecnològica
amb un alt component
pràctic adaptada a les
necessitats de cada empresa
i alt rigor acadèmic.

Caracterització, modelització i predicció de patrons
d’interacció estructurals i temporals als mitjans socials:
evolució de la Marca, percepció, reputació.

Big data
• Estructuració de dades massives.
• Definició de KPIs per a la presa de decisions.
• Perfilats d’usuari, segmentació, patrons de comportament.
• Predictors i recomanadors.

Formació contínua i in-company especialitzada
en indústria 4.0, transformació digital i vechicle
elèctric, entre d’altres:
• Introducció a la tecnologia de bateries
• Desenvolupament de bateries per a automòbils i
motocicletes elèctriques.
• Introducció a sistemes elèctrics i híbrids
• Prevenció de riscos laborals per a la producció de
vehicles elèctrics
• Direcció de plantes industrials 4.0

Consulta l’oferta de cursos!
www.eurecatacademy.org

Estudis d’avaluació de les reaccions emocionals i cognitives
dels usuaris (UX, online, botiga física)

Cap a la digitalització
de les empreses industrials

Millorem la competitivitat de les empreses desenvolupant
un pla de transformació per incorporar la digitalització
a la seva estructura, així com optimitzar processos, costos
i generar nous models de negoci

El full de ruta cap a la indústria 4.0
Anàlisi predictiva mitjançant big data

Aprenentatge automàtic

Robòtica col·laborativa/industrial

Ciberseguretat

Sistemes amb realitat
augmentada i realitat virtual

SUPORT EN LA
GESTIÓ DEL CANVI

PROVA DE
MERCAT

DESENVOLUPAMENT

ESCALAT
INDUSTRIAL

PROVA DE
CONCEPTE
PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGIA

CONSTRUCCIÓ
D’INICIATIVES

DIAGNÒSTIC

Anàlisi de tecnologies i
tendències del sector.

Definició de la visió
digital de l’empresa.

Entrevistes amb la
direcció de l’empresa.

Establir objectius
estratègics.

Construir iniciatives
per a cadascuna de les
dimensions digitals.

Priorització, planificació
i anàlisi d’iniciatives.

Validació tècnica del
projecte en un ambient
no operatiu per
analitzar-ne l’impacte.
Avaluació del ROI.

Bessons digitals

Manteniment predictiu

Planificació optimitzada de la producció

Elaboració d’un
pilot amb clients
preseleccionats per
validar l’acceptació real
del concepte.

Disseny i
desenvolupament
del concepte per
implementar-lo en un
entorn operacional o de
mercat real.

Màrqueting o
implementació de la
solució.

Fabricació personalitzada i amb «zero defectes»

Acompanyament de
l’empresa durant el
procés amb sessions
de treball, tallers i
dinàmiques d’equip
per promoure la
transformació
tecnològica.

Integració de sistemes

Innovació
per a les empreses

Alfred Beltran

Responsable Negoci Sector Automoció
+34 659 143 402
alfred.beltran@eurecat.org

David Pardos

Gestor Negoci Sector Automoció
+34 676 352 137
david.pardos@eurecat.org

