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Nuclis 
el cor dels esqA l’hora d’anar a comprar uns esquís ens fixem en tota

mena de detalls, com ara l’amplada del patí, les cotes,

el radi de gir, la combinació de colors, el seu cost o el

terreny pel que han estat creat, però pocs cops ens

fixem en el seu nucli. En la seva estructura. No ens

fixem, perquè no ho podem veure, però aquesta expli-

cació sí que ens la pot donar el venedor, la pàgina

d’Internet de la marca o bé el catàleg. No és una infor-

mació banal, sinó cabdal, ja que en funció dels mate-

rials que l’esquí amagui en el seu interior ens donarà

una resposta o una altra. A dia d’avui, la construcció,

l’estructura més estesa és la de sandvitx. Per a molts

entesos és la millor, però no sempre uns esquís amb

l’estructura de nom d’entrepà calent són iguals, ja que

depenent de les fibres i materials que porti i de la seva

quantitat, tindrà una resposta més o menys elàstica, així

com una determinada flexió i torsió.

Sandvitx de pernil dolç i formatge

El sandvitx es pot entendre de dues formes, com a tipus

d’estructura i com a sistema de fabricació, tot i que no

deixa de ser un laminat que es va començar a fer servir

al voltant dels anys 50. En ell es basen la majoria de les

construccions dels esquís, ja que bona part d’aquests

combinen el sandvitx amb el monocasc o monobloc. 

Quan parlem de sandvitx no ens estem referint al sem-

pre benvingut entrepà calent de pernil dolç i formatge,

sinó a tota una sèrie de capes posades una a sobre de

l’altra, amb diferents materials. En funció del tipus

d’esquí que s’estigui construint, dels materials que es

posin, i dels gruixos d’aquests materials, els esquís tin-

dran unes prestacions o unes altres. Bàsicament parla-

ríem de nucli de fusta laminada amb diferents capes de

fibres, amb l’afegit d’algunes capes de Titanal, que és

un tipus d’alumini. El gran avantatge del sandvitx davant

altres tipus de nucli és que afavoreix el comportament

de viscositat i elasticitat de l’esquí. Ens expliquem. En el

comportament dels esquís intervenen dues forces. Una

de molt important és el cisellament. Dit d’una altra

manera, els diferents materials que estan uns sobre

dels altres i que no tots tenen la mateixa resposta elàs-

tica. Per exemple, no té la mateixa resposta elàstica el

Titanal que la fibra de vidre. És a dir, s’afavoreix el com-

portament elàstic. L’esquiador nota com la transmissió

de forces cap a l’esquí és més fluïda. Tota aquesta suma

de factors fa que, tot i que el seu origen data dels anys

cinquanta, l’estructura de sandvitx sigui la més estesa

en la construcció dels esquís, tant en els esquís desti-

nats a la gran família d’esquiadors, com els d’alta

gamma o els d’alta competició, ja que són els que es

comporten millor. 

Te’n recordes del monocasc?

Els més veterans com jo, recordaran el boom del mono-

casc. Deu tenir uns vint anys d’història i la seva arriba-

da va causar una gran revolada. Quan parlem de

Sandvitx, monocasc, caixa de torsió, monobloc, beta,
‘dualtech’, ‘autodrive’… noms i més noms per definir
l’estructura dels esquís, els nuclis, que en funció dels
materials que portin i com els reparteixen faran que
els esquís tinguin un comportament o un altre.
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A diferents estructures, diferents comportaments.

Mireu què diferents poden ser els nuclis dels esquís.
L’estructura més estesa 

a dia d’avui és la de sandvitx

monocasc, el nucli pot ser de sandvitx o injectat, per

posar dos exemples, però el secret del monocasc és que

la capa superior es recolza directament sobre els can-

tells, de forma que s’hi afavoreix la transmissió de for-

ces. Si encara no et fas una idea de què és el monocasc,

pensa en una ‘u’ o una ‘omega’ en què les arestes estan

recolzades sobre els cantells. La transmissió de forces

sobre els cantells és més directa que en la construcció

tradicional. Els esquís monocasc s’adapten molt bé al

terreny i són ideals pels esquís de turista.

De la caixa de torsió al monobloc

Un dels sistemes de fabricació més estesos és el de la

caixa de torsió. La caixa de torsió és un tipus d’estructu-

ra. Normalment és un nucli de fusta laminat, amb un

embolcall de fibra de vidre trenada que envolta el nucli.

Això seria una caixa de torsió. Aquesta metodologia fa

que la caixa de torsió sigui un dels sistemes de fabrica-

ció més estesos, ja que garanteix uns elevats marges

d’elasticitat i torsió, que fa que l’esquí sigui molt estable.

Hi ha diferents variants, però totes vénen a ser les

mateixes. Un dels col·lectius que més s’ha beneficiat

d’aquest tipus d’estructura són els surfistes. Fins que

no es va començar a aplicar la caixa de torsió a l’interior

de les planxes, aquestes es deformaven bastant, i amb

l’ampliació d’aquests sistemes les planxes van millorar

moltíssim. Una de les variants de les caixes de torsió

podria ser el monobloc, perquè de fet no deixa de ser

una barreja entre una caixa de torsió externa i el sand-

vitx. Amb el monobloc és com si tot l’esquí estigués

cobert, normalment per fibres de vidre. El seu efecte, la

seva repercussió sobre l’esquí, és similar a la del mono-

casc, ja que la transmissió de les forces es fa directa-

ment sobre els cantells, perquè els esquís estan del tot

envoltats. La idea del monobloc beu una mica de la font

de la Fórmula 1, ja que el xassís dels cotxes és tot d’una

peça, aconseguint que els cotxes augmentin en rigide-

sa, tot reduint les vibracions i millorant el comporta-

ment i l’estabilitat.

Beta, dos o tres tubs a l’interior

D’un temps a aquesta part el sistema Beta ha fet parlar

molt entre tots els esquiadors, donades les seves pres-

tacions. El fan servir els esquís d’Atomic i no és res més

–ni res menys, perquè un cop aconseguit i desenvolupat

tot sembla molt fàcil– que dos tubs buits que recorren

l’interior de l’esquí, els quals estan envoltats d’un elastò-

mer –una fina capa de material viscoelàstic, goma o

cautxú– i la resta és injectat, ja sigui amb porexpan o roa-

cel, que són els dos materials que es fan servir per injec-

tar els esquís. De fet, els Beta no deixen de ser uns

esquís d’estructura monocasc modificada i alleugerida,

amb dos o tres càmeres semicirculars. Dos càmeres

milloren l’adherència sobre neus dures, i tres donen una

millor maniobrabilitat.

Dualtech i autodrive

Hem deixat pel final de l’article aquestes dues cons-

truccions. El dualtech es podria definir com energia

modular, donada la combinació que aplica: tecnologia

monocasc i tecnologia sandvitx, ja que el dualtech és

una barreja d’aquestes dues. La part superior treballa

en compressió –monocasc– teòricament empenyent

l’esquí cap a la neu, fent pressió. La part inferior –sand-

vitx– treballa per tracció, assegurant una bona adherèn-

cia.

Per la seva banda, l’autodrive també és una barreja

entre monocasc i sandvitx, però en comptes d’actuar

sobre la part inferior i superior, treballa sobre la part del

davant de l’esquí –l’espàtula– i la part del darrera –la

cua–; és a dir, sobre els extrems de l’esquí.�

*Amb la col·laboració d’El Taller. www.eltaller.info,

Rosselló, 68-70, i 93 322 92 14.


