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1. Introducció 

1.1 Objecte 

El plec de Condicions Generals i Econòmiques determina els requisits als quals s'ha de 
cenyir l'execució del projecte que les seves característiques han estat especificades. 

1.2 Camp d'aplicació 

Aquest plec de condicions determina la construcció, venda, recepció i verificació de la 
central hidroelèctrica que se situarà en l'embassament de Camarasa. Els plecs de 
condicions particulars podran modificar les presents prescripcions. 

1.3 Disposició general 

El contractista estarà obligat al compliment de la Reglamentació del Treball 
corresponent, la contractació de l’assegurança Obligatòria, Subsidi Familiar per 
Vellesa, assegurança de Malaltia i totes aquelles reglamentacions socials actualment 
vigents o que es puguin dictar en el futur. En particular haurà de complir el que es 
disposa en la norma UNEIX 24042 sempre que no sigui alterat pel present plec de 
condicions. L'encarregat de realitzar el projecte haurà d'estar classificat segons Ordre 
del Ministeri d'Hisenda de 28 de maig de 1968 en el Grup, Subgrup i Categoria 
corresponent al projecte i que es fixarà en el Plec de Condicions Particulars. 
 
1.3.1 Condicions facultatives legals 

Aquestes condicions es regiran per l'especificat a la Reglamentació General de 
Contractació segons el Decret 3410175 del 25 de novembre. Artícle 1588 i següents del 
Codi Civil en els casos que la seva aplicació fora necessària al contracte. Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball, aprovada per Ordre del 9/3/1971 del 
Ministeri del Treball. Si no s'oposen a l'Ordenança General anteriorment esmentada, 
les següents disposicions: Ordre del 20 de maig de 1952, aprovat el Reglament 
d'Higiene del Treball en la construcció i obres públiques i Ordres complementàries del 
19 de desembre de 1953 i 23 de setembre de 1966. 
 
Ordre del 2 de febrer de 1961 sobre prohibicions de càrrega manual que excedeixin els 
vuitanta quilos. Quants preceptes sobre higiene i seguretat en el treball continguin les 
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Ordenances Laborals, Reglaments de Treball, Convenis col·lectius i Reglaments del 
Règim interior en vigor. 
 
1.3.2 Seguretat en el treball 

El contractista està obligat a complir les condicions que s'indiquen en 
l'Ordenança General de Seguretat i higiene en el Treball i quantes en aquesta matèria 
fossin aplicable. Així mateix, haurà de subministrar tot el necessari per al manteniment 
de la maquinària, eines, útils de treball, materials, en condicions de seguretat 
adequades. 
 
1.3.3 Seguretat pública 

El contractista haurà de prendre totes les mesures necessàries per garantir la 
protecció de persones, animals o objectes de tots els possibles perills que el 
treball del projecte pogués ocasionar. Haurà d'assumir les responsabilitats que es 
derivessin d'accidents pel treball. El contractista mantindrà una pòlissa d'assegurances 
que protegirà adequadament als seus obrers i a si mateix enfront de les 
responsabilitats civils que es poguessin produir cap al contractista o cap a terceres 
persones, per la realització dels treballs. 
 
1.3.4 Expedient de contractació 

Segons l'especificat en la Llei 13/95 del 18 de maig: S'inicia d'ofici per l'òrgan de 
contractació i ha d'incloure com a mínim: 
 
- Justificació de necessitat de la despesa. 
-Pressupost o Projecte aprovat tècnicament previ informe d'Oficina de supervisió 
(preceptiu si el pressupost és major de 300.000 euros). 
-Acta de replanteig en obres i certificat de disponibilitat dels terrenys. 
-Plec de clàusules administratives particulars quan sigui necessari i així ho informin els 
Serveis Jurídics. 
-Retenció de Crèdit. Procedint- se després d'això a la licitació, que es pot fas mitjançant 
tres tipus de procediment: 

 
Obert: l'empresari interessat podrà presentar oferta.  
Restringit: només els seleccionats poden, si abans han demanat poder 
participar. 
Negociat: després de consultar i negociar amb un o més empresaris.  
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L'adjudicació pot ser mitjançant subhasta o concurs. La primera opció es basa a escollir 
l'oferta més barata i que sigui inferior al pressupost. L'adjudicació per concurs 
consisteix a prendre l'oferta més avantatjosa en conjunt. 
 
Els contractes catalogats com a menors (obres fins a 30000 euros i assistències 
tècniques i subministraments fins a 12000 euros) requereixen: 
 
 - Pressupost, que es defineix com l'import en el qual el servei valora la seva 
prestació. Per a obres s'afegirà a l'execució material el 23% de contracta i l’Iva. Per a 
les assistències tècniques serà el 19%, mentre que en el cas de subministraments 
s'afegeix únicament l’Iva a l'import dels béns adquirits. 
 
 - Aprovació de la despesa.  
 - Factura.  
 
En aquests projectes és convenient reunir un nombre mínim d'ofertes, que es pot 
establir en tres. La documentació que s’ha d’incloure conjuntament amb la proposta 
econòmica és:  
 
 - Acreditació jurídica i la seva representació en cas de ser necessari. Es considera 
Acreditació jurídica a l'escriptura de constitució de la societat o al  DNI de les persones 
físiques.  
- Declaració de no incursió per contractar.  
- Acreditació del compliment de normes mediambientals aplicables.  
- Resguard de garantia provisional.  
- Acreditació d'estar al corrent d'obligacions tributàries, entre elles figuren: 
- Impost d'Activitats Econòmiques, IRPF, declaració de l'IVA i IGTE, així com   
presentació d'ingressos i pagaments.  
- Ídem amb la Seguretat Social.  
- Classificació, per a una obra de més de 100.000 euros, o acreditació de   solvència 
econòmica, financera i tècnica.  
- Programa de treball. Relació d'obres similars que s'hagin dut a terme. 
- Relació de personal i maquinària que s'adscriurà a l'obra. 
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2. Disposicions generals 

2.1 Adjudicació de projectes 

Els projectes es realitzaran pel sistema de contracta adjudicada en 
licitació, això es podrà fer de forma directa o bé a través de concurs restringit entre les 
empreses convidades al mateix, seguint les normes imposades en la documentació que 
formarà part de la invitació al concurs. Les empreses retornaran en el termini 
assenyalat en les seves invitacions els documents que constituiran la base del 
contracte amb les indicacions precises.  
L'enviament per part de les empreses dels documents signats implicarà l'obligació de 
mantenir la seva proposta en el termini que especifiquessin les invitacions que se'ls 
van ser enviades prèviament. Si expira el termini abans esmentat sense que la 
Propietat hagi formalitzat un contracte, l'empresa convidada queda exempta de 
qualsevol compromís relacionat amb el concurs, doncs el termini ha expirat. La 
Propietat sempre tindrà les opcions de: 

 
- Declarar desert el concurs. 
- Triar el guanyador del mateix (denominat Adjudicatari d'ara endavant) segons 
el mètode que estimi convenient. 
- Convocar un nou concurs que anul·li al primer. Podrà tenir normes diferents i 
convidats que poden diferir dels del primer concurs. 
- La resolució del concurs a un Adjudicatari pressuposarà l'adquisició definitiva 

del projecte pel mateix. 

2.2 Despeses del contracte 

L'Adjudicatari haurà de córrer amb les despeses fiscals que poguessin originar-se de la 
formalització del contracte, entre aquestes despeses poden figurar drets reals, 
provincials o municipals, així com impostos estatals. La part del contracte que realitzi 
peticions que donin lloc a despeses addicionals haurà de córrer amb els mateixos. 

2.3 Traspassos i subcontractes 

L'Adjudicatari d'un projecte no tindrà la possibilitat de cedir o traspassar les 
obligacions contingudes en el contracte a una tercera part. Tampoc tindrà la 
possibilitat d'utilitzar durant l'execució del projecte a una altra societat sense previ 
consentiment per escrit de la Propietat. En qualsevol cas que pogués donar-se 



 Condicions generals i econòmiques 

 

10 

 

l'Adjudicatari serà totalment responsable del contracte acordat davant la Propietat, el 
personal i terceres persones. 

2.4 Fiança i retenció de garantia 

En el contracte d'Adjudicació es determinarà l'import i la forma d'establir la fiança 
inicial i les retencions de garantia que seran desconnectades de les certificacions 
mensuals.  
La fiança inicial i les retencions de garantia acumulades respondran al compliment de 
les obligacions de l'adjudicatari i quedaran en benefici de la propietat en cas de 
produir-se un abandó del treball o una rescissió del contracte existent per causa de 
l'adjudicatari. 
En finalitzar el contracte es retornaran a l'adjudicatari tant la fiança com la retenció de 
garantia. Serà necessari descomptar a la suma anterior les penalitzacions que 
poguessin correspondre, així com qualsevol saldo a favor de la Propietat que resultés 
en la liquidació final de les obres. 
Els mitjans auxiliars, elements i materials de l'adjudicatari no podran ser retirats de la 
zona de treball que ocupin sense l'autorització expressa de la propietat, perquè puguin 
respondre al compliment de les seves obligacions en cas necessari. 
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3. Organització 

3.1 Representacions 

La Propietat comunicarà a l'Adjudicatari el seu domicili de cara a la realització del 
contracte i el seu representant a continuació de la notificació del contracte. 

L'Adjudicatari haurà de nomenar un representant seu a peu d'obra i comunicar per 
escrit la seva identitat a la Propietat abans de començar el treball contingut en el 
contracte.  

Haurà d'especificar també els poders d'est, que hauran de ser prou adequats com para 
podi rebre i resoldre les comunicacions i ordres que es poguessin donar per part de la 
representació de la Propietat.  

L'adjudicatari no podrà emprar l'absència del seu representant com a excusa per a la 
no realització del que se li requereixi. La Propietat haurà d'estar conforme amb la 
designació del representant de l'adjudicatari, així com el personal facultatiu que durà a 
terme el projecte contractat.  

En cas d'existir un motiu fundat, la Propietat podrà exigir a l'adjudicatari la renovació 
dels seus representants i de qualsevol altre facultatiu responsable. 

3.2 Reclutament del personal 

L'Adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la selecció i reclutament de la totalitat de la mà 
d'obra que sigui necessària per a la realització dels treballs continguts en el contracte 
d'acord amb les condicions establertes en el mateix i amb la reglamentació laboral 
vigent en el moment en què això es realitzi. 

L'Adjudicatari tindrà la responsabilitat que això es realitzi de forma correcta i haurà de 
tenir la màxima cura en la selecció del personal que vagi a emprar. 

La Propietat es reservarà el dret a l'expulsió del personal incapaç, que desobeeixi les 
normes de seguretat o cometi actes d'insubordinació respecte als seus caps o als 
representables de la Propietat.  

L'Adjudicatari haurà de fer front als fraus o robatoris comesos pel seu personal en el 
subministrament o ocupació dels materials que s'emprin. El nombre de treballadors de 
cada tipus que l'Adjudicatari empri haurà de ser adequat a la quantitat de treball que 
calgui realitzar en els terminis fixats. 
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3.3 Obligacions de caràcter social 

L'Adjudicatari es comprometrà a complir amb totes les obligacions inherents a la seva 
condició de patró respecte a normativa de tipus laboral vigent en l'actualitat o que 
pogués aparèixer durant l'execució del contracte. 

També haurà d'abonar les despeses en què incorrin les atencions socials que 
apareguessin durant l'execució del projecte. Per aquests motius, la Propietat podrà 
exigir quan consideri oportú a l'adjudicatari que justifiqui que es troba conforme a la 
llei respecte a la seguretat social dels treballadors emprats per ell en el projecte. 

3.4 Mesures de seguretat 

L'Adjudicatari és responsable ple de la seguretat dels treballs que hagi de realitzar. 
Correran pel seu compte les despeses que poguessin produir-se per poder aplicar les 
disposicions legals vigents sobre aquesta matèria (o aquelles que poguessin aparèixer 
durant l'execució del projecte), sí com les disposicions dictades per la Inspecció del 
Treball, així com qualsevol altre organisme competent en la matèria.  

El mateix ocorrerà amb les normes de seguretat pròpies del tipus de projecte pel qual 
hagi estat contractat. Totes les despeses anteriorment referits es consideraran inclosos 
en el contracte, per la qual cosa l'Adjudicatari serà qui es faci càrrec dels mateixos. 

3.5 Propietat industrial i comercial 

L'Adjudicatari es farà responsable davant la Propietat en subscriure el contracte contra 
qualsevol classe de reivindicació referida a materials, subministraments, procediments 
i mitjos empleats en les obres que procedeixin de titulars de patent, així com llicències, 
plànols, models, i marques de fàbrica o comerç.  

Si fos necessari, serà l'Adjudicatari qui hagi d'obtenir les llicències o autoritzacions que 
siguin necessàries, així com afrontar les despeses degudes a drets i indemnitzacions 
que corresponguessin. 
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4. Pagament als treballadors 

4.1 Base de liquidació 

El treball contractat es pagarà generalment aplicant preus unitaris a les unitats d'obra 
que resultin d'est. No es procedirà així en cas d'indicacions contràries per part del 
contracte d'adjudicació. Es podrà liquidar íntegrament o en part, mitjançant partides 
alçades. Les mesures seran les dades recollides de forma qualitativa o quantitativa que 
caracteritzen els treballs efectuats, apilaments realitzats o els subministraments 
efectuats.  

Constitueixen comprovacions de l'estat dels fets i seran realitzades per l'adjudicatari, 
qui les hi presentarà a la Propietat. En cas de mesures en els treballs, prestacions i 
subministraments que no són susceptibles de comprovació posterior, l'Adjudicatari 
estarà obligat a sol·licitar la presència de la Propietat per a la presa contradictòria de 
mesures.  

En cas de no realitzar-se això, excepte proves contràries que correran per compte de 
l'Adjudicatari, prevaldran les decisions de la Propietat. 

4.2 Preus 

Tots els preus unitaris no inclouran el benefici de l'Adjudicatari, ni les despeses i 
càrregues degudes a l'execució dels treballs que corresponen a cadascun d'ells, 
compresos els que resulten de les obligacions que li són imposades a l'Adjudicatari pel 
contracte i el present Plego de Condicions Administratives. Els preus inclouran 
únicament els deguts a l'adquisició dels materials. 

4.3 Descomposició dels preus 

La Propietat rebrà de l'Adjudicatari, al costat de l'oferta del mateix, la descomposició 
dels preus, detallant els que figurin explícitament en l'oferta. Aquestes 
descomposicions no formen un document de tipus contractual, però obliguen a 
l'Adjudicatari de cara a l'aplicació de les disposicions relatives a la preparació de preus 
contradictoris. 
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4.4 Liquidació de treballs no previstos 

Si és necessari realitzar treballs no prevists inicialment o modificar els materials 
indicats en el contracte, es procedirà a la realització de nous preus abans de la 
realització d'aquests treballs.  

Per a aquests nous preus, es tindrà en compte el contracte existent o es realitzaran per 
semblança als de treballs similars. Aquests preus es realitzaran en les mateixes 
condicions econòmiques que els preus del contracte.  

En cas que això no es realitzés de mutu acord, es liquidarà a l'Adjudicatari sobre la 
base dels preus que fixi la Propietat fins que se solucioni la discrepància. 

4.5 Augment del volum total dels treballs 

En cas de produir-se un augment dels treballs realitzats per l'Adjudicatari la liquidació 
dels mateixos serà realitzada en les condicions que especifica el contracte, sempre que 
l'augment considerat no superi la quarta part del valor inicial del contracte.  

Si l'augment supera l'anteriorment considerat, l'Adjudicatari i la Propietat examinaran 
de comú acord els augments o disminucions que convingui en els preus necessaris. La 
part interessada en la revisió estarà obligada a facilitar quantes justificacions siguin 
necessàries a l'altra en un termini no superior a un mes, explicant aquest a partir de 
que es comprovés l'existència de l'augment. 

Si expira aquest termini d'un mes sense que es presentés cap justificació per una o una 
altra part, la liquidació dels treballs es realitzaria en les condicions inicials contingudes 
en el contracte. 

4.6 Disminució del volum total dels treballs 

En cas de produir-se una disminució del volum total dels treballs que excedeixi la 
quarta part del valor del contracte (en preus d'origen), l'Adjudicatari podrà presentar 
una petició d'indemnització a la Propietat basada en el perjudici que li ocasionen les 
previsions del projecte. 

Aquesta petició ha de dirigir-se a la Propietat en un termini no superior a un mes des 
de la comprovació de la disminució del volum total dels treballs. En cas de no produir-
se la petició en el termini anteriorment citat, la petició no serà acceptada per la 
Propietat. 
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4.7 Revisió de preus en funció de les variacions de les condicions 
econòmiques 

Les modificacions que s'haguessin acordat en els preus o en les fórmules de revisió i 
que compleixin les condicions anteriors es podran aplicar a partir de les certificacions 
que hagin provocat la petició.  

En cas que la durada dels treballs superés el termini d'execució contemplat en el 
contracte, es presentaran nous preus a la Propietat. Això es realitzarà prenent un 
temps per calcular els nous preus igual als retards reconeguts i acceptats per la 
Propietat en cas que aquests retards no siguin imputables a l'Adjudicatari. 

Els preus també podran ser revisats en cas de variació de les condicions econòmiques 
durant l'execució del contracte en el cas que el contracte d'adjudicació no especifiqui 
el contrari. El contracte d'adjudicació definirà els índexs que s'empraran en les 
fórmules de revisió utilitzades i les normes complementàries d'aplicació de les 
mateixes. 

Si els preus del valor del conjunt de treballs sofreixen un augment o una disminució de 
més d'un cinquanta per cent en relació amb els seus preus en origen, una de les dues 
parts podrà sol·licitar nous preus i noves fórmules de revisió en cas que l'import a 
preus d'origen dels treballs que queden per realitzar sigui com a mínim igual al cinc per 
cent de la totalitat de l'import del contracte. 

Qualsevol petició d'aplicació d'aquesta disposició s'haurà de realitzar per la part 
interessada a través de carta certificada i es considerarà a partir del dia en què aquesta 
sigui rebuda per l'altra part. 

4.8 Establiment i liquidació de les certificacions mensuals provisionals 

Tret que el contracte d'adjudicació especifiqui el contrari, els pagaments es realitzaran 
a partir de certificacions mensuals d'obra executades. 

L'Adjudicatari serà l'encarregat de redactar i remetre a la Propietat una certificació 
provisional dels treballs realitzats en el mes anterior al final de cada mes, perquè 
aquesta pugui servir de base una vegada aprovada. Aquesta certificació provisional 
estarà d'acord amb els mesuraments realitzats i aprovades tant per l'Adjudicatari com 
per la Propietat, deduint la certificació provisional corresponent al mes anterior.  

La clàusula de revisió de preu estipulada en el contracte es tindrà en compte, i 
s'aplicaran els preus del contracte o els aprovats per la Propietat segons la clàusula de 
revisió. 
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Si el preu encara no hagués estat aprovat per la propietat, s'aplicarà el preu que 
anteriorment estigués en vigor. Els preus que hagin estat revisats s'aplicaran als 
treballs executats a partir de l'entrada en vigor dels nous preus. 

L'abonament corresponent a una certificació provisional s'efectuarà sempre pendent 
de la certificació definitiva, que es produirà durant els dos mesos que segueixin a 
l'enviament de la certificació provisional a la Propietat.  

Hi haurà una reducció de l’import que s'estableix com a garantia i es consideraran els 
abonaments i deduccions que es poguessin deduir de les clàusules del contracte 
d'adjudicació. Si la Propietat accepta les certificacions, s'obliga a l'Adjudicatari en el 
referit a la naturalesa i quantitat del treball executat el mesurament del qual s'hagi 
pogut comprovar, així com als preus que s'hagin aplicat a reserva de les revisions 
contractuals que hagin pogut resultar de l'aplicació d'índexs oficials publicats amb 
retard. 

4.9 Establiment i liquidació de les certificacions definitives 

La Propietat tindrà el dret si es fes càrrec de certes parts del treball enterament 
acabades abans de la seva conclusió.  

En cas de produir-se això, es procedirà abans a una recepció provisional, per la qual 
cosa es realitzarà una certificació parcial definitiva.  

L'abonament de la suma que s'hagi de l'Adjudicatari s'efectuarà al final dels dos mesos 
següents a aquell en què s'hagi produït l'acord entre les parts sobre l'import de 
certificació, deduint- se la retenció de garantia i aquelles altres que resultin de 
l'aplicació del contracte d'adjudicació. 

A aquesta suma se li deduiran els pagaments parcials ja realitzats i s'abonarà només 
després de l'establiment i l'acceptació de la certificació definitiva per ambdues parts. 

4.10 Disposicions generals aplicables a totes les certificacions 

Tant en les certificacions definitives com en les provisionals mensuals hauran 
d'aparèixer de forma separada la quantia acumulada des de l'origen tant dels treballs 
liquidats per l'administració com l'import global dels treballs. 

Hauran de també ressaltar tant els preus en origen com la incidència de revisió en els 
preus. En tots els casos s'efectuarà segons estimi la Propietat, ja sigui per xec, 
transferència bancària, o el mètode de pagament que estimi convenient. 



 Condicions generals i econòmiques 

 

17 

 

4.11 Treballs defectuosos però acceptables 

En cas que l'Adjudicatari realitzés una unitat de treball que no complís les condicions 
estipulades en els plecs aplicables al citat treball segons el parer de la Propietat, 
l'Adjudicatari haurà de conformar-se amb la rebaixa econòmica que estimi la Propietat 
sense possibilitat de cap tipus de reclamació.  

L'Adjudicatari tindrà dret a refer la unitat de treball defectuosa a la seva costa 
respectant les condicions existents dins del termini contractual establert. 

4.12 Interessos de demora 

En cas de no produir-se el pagament en la forma que estima convenient la Propietat 
dins d'un termini que excedeixi en un mes l'especificat en articles anteriors, s'abonaria 
a l'Adjudicatari la quantia corresponent a l'interès de demora, en cas que hi hagués 
petició escrita per part del mateix. 

Aquests interessos es reportaran en el període comprès entre la recepció de la petició 
escrita anteriorment esmentada i la data de pagament definitiva.  

El tipus d'interès que s'aplicarà serà superior en un dos per cent als aplicables en el 
curs del període per part del Banc d'Espanya amb motiu de descompte comercial. 
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5. Execució de treballs i compliment de terminis 

5.1 Termini d'execució. Programa de treball 

Es prendrà que els terminis contemplats en el contracte comencen l'endemà de la 
signatura de l'acta o del fet que serveix de punt de partida a aquest acte. 

Un termini fixat en dies acabarà al final de l'últim dia de la durada prevista, no es faran 
distincions entre dies laborables i festius. Per a un termini fixat en mesos, el temps 
s'explicarà de data en data.  

En cas de no existir la data que correspongui en el mes que acaba el termini, es 
prendrà que aquest finalitza en l'últim dia del citat mes. L'Adjudicatari està obligat a 
executar els treballs en els terminis fixats en el Contracte d'Adjudicació.  

L'Adjudicatari haurà de presentar a la Propietat un programa detallat de l'execució dels 
treballs contemplats en el projecte en un termini inferior al mes. Una vegada 
començat el contracte, es revisarà almenys mensualment la progressió real dels 
treballs contractats i els programes parcials a realitzar en el període següent per part 
dels representants tant de la Propietat com de l'Adjudicatari.  

Aquestes revisions del programa no redueixen la responsabilitat de l'Adjudicatari 
respecte dels plans estipulats en el contracte. 

5.2 Cessament o ajornament dels treballs 

En cas que la Propietat demani el cessament absolut dels treballs, es considerarà el 
contracte com totalment rescindit.  

En cas que el sol·licitat sigui l'ajornament per més d'un any, tant abans com després 
del començament dels treballs, l'Adjudicatari tindrà dret a la rescissió del contracte, 
sempre que això sigui sol·licitat per escrit.  

Això serà sense perjudici de les indemnitzacions que li poguessin correspondre en 
qualsevol cas si hi hagués dret a això. El termini màxim perquè l'Adjudicatari present la 
sol·licitud de rescissió del contracte serà de quatre mesos a partir de la data de 
notificació de l'ajornament o cessament dels treballs del contracte.  

Si l'ajornament dels treballs sol·licitats per la Propietat és inferior a un any, 
l'Adjudicatari no tindrà dret a la rescissió, però sí a una indemnització en cas de 
produir-se prejudicis que puguin ser degudament comprovats. En el cas que haguessin 
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començat els treballs, l'Adjudicatari pot requerir es procedeixi a la recepció definitiva 
una vegada complert el termini de garantia. 

5.3 Fallida o suspensió de pagaments de l'Adjudicatari 

Aquesta possibilitat implica la rescissió automàtica del contracte, per a això bastarà 
que la Propietat ho notifiqui en forma fefaent en el termini de dos mesos a partir de 
que es produeixi la publicació legal de la declaració de fallida o de la suspensió de 
pagaments per part de l'Adjudicatari. 

En tot moment les mesures de conservació o de seguretat la urgència de la qual sigui 
evident, seran preses per la Propietat amb càrrec a l'Adjudicatari. 

5.4 Mesures coactives 

En cas que l'Adjudicatari no doni compliment a les obligacions, disposicions del 
contracte o a les ordres de servei que siguin donades per la Propietat, aquesta li podrà 
obligar a complir-les en un termini oportú. 

Passat aquest termini, si l'Adjudicatari no ha executat les disposicions sol·licitades per 
la Propietat, aquesta podrà ordenar a títol provisional, l'establiment d'un règim 
d'intervenció general o parcial per compte de l'Adjudicatari.  

Es procedirà a continuació, i en presència de l'Adjudicatari, a la comprovació dels 
treballs executats per est, dels materials emmagatzemats, així com l'inventari 
descriptiu del material.  

La Propietat tindrà el dret a convocar un nou concurs, rescindir el contracte existent o 
finalitzar la intervenció si així ho considerés oportú. En cas de comprovar- se la 
capacitat de l'Adjudicatari per fer-se càrrec dels treballs adequadament, això posarà fi 
a la intervenció. 

5.5 Penalitats i primes relacionades amb els treballs d'execució 

L’ incompliment tant del termini global o dels parcials que estiguessin continguts en el 
contracte per part de l'Adjudicatari podran donar lloc a l'aplicació d'una penalització 
que dependrà del retard comprovat existent i que es basarà en un percentatge de 
l'import dels treballs que corresponguin. 

Aquesta penalització tindrà en compte les certificacions parcials o definitives de les 
obres que sigui corresponent estimar. L'Adjudicatari mancarà de responsabilitat per 
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incompliment dels terminis continguts en el contracte, solament per causes de força 
major o cas fortuït.  

S'entenen aquests casos com a fets o actes de caràcter extraordinari aliè a 
l'Adjudicatari que no s'hagin pogut preveure o no hagin pogut ser evitats. No es 
consideraran inclosos en aquestes excepcions els retards originats pels seus 
subcontractistes o proveïdors.  

Perquè els terminis establerts sofreixin una suspensió o prorroga a causa dels casos 
anteriorment esmentats, l'Adjudicatari notificarà per escrit a la Propietat en un termini 
màxim de 15 dies respecte al moment en què es produïssin 10 fets de força major o 
cas fortuït.  

La pròrroga que s'apliqui als terminis no serà superior a la durada del fet que l'ha 
justificat. La penalització com a percentatge vindrà donada per: 

% 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó =  
20 · 𝑅
𝑃

 

En la fórmula anterior tant P com a R estan expressats en les mateixes unitats 
temporals, sent P el termini, incloent en ell els retards no imputables a l'Adjudicatari.  

El percentatge de penalització no podrà superar el deu per cent. Les penalitzacions 
seran aplicades sota la simple confrontació de la data del terme del termini contractual 
i de la data de recepció provisional. Es descomptaran a partir del primer pagament que 
s'efectua després de la determinació.  

No es concediran cosines a l'Adjudicatari per part de la Propietat pel compliment dels 
terminis d'execució continguts en el contracte o per un avançament sobre aquests 
mateixos terminis. Talis primeres podran ser instituïdes en el contracte o durant el curs 
dels treballs si estigués justificat per les circumstàncies que es donessin. 

5.6 Recepció provisional 

Quan l'Adjudicatari hagi finalitzat el contracte pel qual ha estat contractat, procedirà a 
avisar a la Propietat, que procedirà a la recepció provisional del projecte, havent 
convocat prèviament a l'Adjudicatari per escrit.  

En cas d'absència de l'Adjudicatari en la convocatòria anteriorment esmentada, es farà 
esment a aquest aspecte en l'Acta de Recepció. Es podrà procedir de la mateixa forma 
en la recepció provisional parcial dels treballs quan estiguin acabats si ho sol·licita un 
Adjudicatari. La Propietat no procedirà a aquesta recepció parcial més que quan ho 
jutgi convenient. 
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5.7 Verificació 

En aquest apartat s'exposen una sèrie de criteris de control que s'han de complir.  

Aquests criteris són: 

 - Verificacions geomètriques: serveixen per evitar que els errors geomètrics, 
superin els valors admissibles, garantint en la instal·lació un grau de precisió 
suficient. Els valors definits per a cada element s'indiquen figurant el nombre 
de sèrie del mateix, altres dades identificatives i signatura del responsable del control 
de l'element. 

 - Proves pràctiques: busquen assegurar el funcionament i un comportament 
adequat per part de les màquines mitjançant el seu funcionament durant un cert 
temps amb peces de ferralla prou representatives, per obtenir 
resultats concloents. 

5.8 Recepció definitiva 

Una vegada conclòs el termini de garantia es realitzarà la recepció definitiva del 
conjunt de treballs rebuts provisionalment de la mateixa forma que la precisada en 
apartats anteriors. 
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6. Garanties 

6.1 Garanties de bona execució 

L'Adjudicatari garantirà a la Propietat la bona execució de les obres segons el definit en 
el projecte i la resta de documents contractuals, comprometent-se a reposar els 
materials defectuosos, així com a reposar al seu càrrec tots els treballs que per dret de 
material, mà d'obra, projecte o mala concepció dels treballs, es valorin com a 
defectuosos durant el període de garantia, o que no superin els requisits en les proves 
a les quals siguin sotmesos. 

6.2 Termini de garantia 

Aquest serà fixat en el contracte d'adjudicació i no podrà superar la durada d'un any a 
partir de la data de recepció provisional.  

Durant aquest termini, l'Adjudicatari és el responsable de la conservació del treball 
sense prejudici de les accions de garantia que poguessin resultar del contracte o de 
l'aplicació del dret comú en profit de la Propietat. Això es realitzarà a la seva costa. 

Les deterioracions que no tinguin el seu origen en la mala qualitat dels materials, en la 
mala execució dels treballs, o en falta alguna per part de l'Adjudicatari, seran reparats 
per est a petició escrita i a càrrec de la Propietat. Una vegada realitzada la recepció 
definitiva l'Adjudicatari quedarà sotmès a les obligacions del dret comú. 

6.3 Retenció de garantia 

Per assegurar la garantia de l'Adjudicatari, s'efectuarà sobre cada pagament una 
retenció com a garantia que podrà aconseguir un valor màxim del cinc per cent import 
de la certificació.  

En cas de considerar-se que la retenció del cinc per cent excedeix la proporció 
necessària per a la garantia del contracte, el contracte d'adjudicació podrà assenyalar 
l'aplicació d'un percentatge de retenció menor, o bé podrà assenyalar un màxim de 
garantia a partir del com i en cas que no disminueixi, no s'efectuaran més retencions 
en concepte de garantia.  

En cas d'acceptar-ho la Propietat, la retenció de garantia podrà ser reemplaçada per un 
aval proporcionat per un banc que sigui acceptat per la Propietat.  
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En aquest cas l'Adjudicatari i la Propietat determinaran de comú acord les condicions i 
modalitats que poguessin derivar-se d'aquesta substitució. 

Si durant el transcurs del termini, l'Adjudicatari no atengués les seves obligacions de 
reposar o refer els treballs continguts en el contracte segons el descrit en els apartats 
referits a la garantia de bona execució i al termini de garantia, produint-se un clar 
perjudici per a la Propietat, aquesta podrà arremetre definitivament o executar la 
garantia, sense que això elimini o redueixi la responsabilitat de l'Adjudicatari i de les 
accions legals que poguessin produir-se contra ell. 
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7. Jurisdicció 

7.1 Clàusula compromissari 

La resolució de totes les divergències, controvèrsies o discrepàncies al fet que 
poguessin derivar-se de la interpretació i l'execució del contracte, seran sotmeses a 
judici arbitral de dret privat de comú acord entre la Propietat i l'Adjudicatari del 
contracte.  

Els àrbitres resoldran sobre els punts concrets que se sotmetin a la seva decisió en la 
corresponent escriptura notarial de formalització del compromís, i dins del termini que 
en la mateixa s'assenyali.  

L'escriptura de formalització del compromís s'atorgarà davant un notari. Els honoraris 
dels àrbitres seran sufragats a parts iguals entre l'Adjudicatari i la Propietat. Contra el 
laude emès pels àrbitres, conformement al seu lleial saber i entendre, únicament cabrà 
recurs de nul·litat davant la Sala del Tribunal Suprem. 
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1. Objecte 

Aquest document té com a objectiu definir inequívocament les condicions tècniques i 
particulars en l'adquisició de qualsevol peça fabricada en acer que formi part de la 
maquinària hidràulica i les condicions que ha de reunir per estar dins dels 
requeriments exigibles en el present projecte.  
 
Per aconseguir això, s'han de definir els mètodes de control, els procediments, la 
interpretació de resultats, els criteris d'acceptació i els documents, informes i registres 
necessaris per als controls de recepció o els realitzats durant la fabricació en els tallers 
del subministrador o del constructor. 
 
 

2. Parts implicades 

 
S'emprarà la següent terminologia per referir-se a les diferents parts implicades en el 
desenvolupament del present projecte:  
 
 - Subministrador és el que s'ocupa de la fabricació i lliurament de les peces 
conformades per modelo, mecanitzat, o qualsevol altre mètode de fabricació. 
Aquestes peces són les subcontractades pel constructor com a elements a partir dels 
quals desenvoluparà els seus propis productes. 
 
 - Constructor és el posseïdor del contracte (o el representant del mateix). És 
l'encarregat del disseny, fabricació i instal·lació de la maquinària i equipament 
hidràulic. 
  
 - Client és el comprador de la màquina hidràulica i la resta de l'equipament per ser 
posat en servei en les seves instal·lacions (o el representant del mateix). 
  
Quant als mitjans de control, la seva posada en execució, o els resultats obtinguts, 
l'opinió donada pel constructor serà preponderant. 
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3. Especificacions tècniques generals de 
recepció 

3.1. Disposicions generals 

3.1.1. Introducció 

Les activitats relacionades amb la compra i recepció del producte seguiran les 
condicions que estableix la norma ISO 9001 amb la condició que existeixi alguna 
certificació realitzada per un organisme acreditat per ENAC (Entitat 
Nacional d'Acreditació). 
  
En cas de no existir aquesta certificació, el compliment de les condicions establertes 
per la norma quant a les activitats assenyalades no serà obligatori, encara que sí 
recomanable. Per aquesta raó, s'inclouran com parteix integrant del Plec de Condicions 
un extracte dels punts més interessants de la norma quant a compres i recepció de 
productes, en ser l'aplicació d'aquests molt aconsellable. 
  
Tingui en compte que el compliment dels punts establerts en el Plec de Condicions no 
garanteix la conformitat del producte adquirit amb els requisits definits en la norma 
ISO 9001, tret que el producte (ja sigui una empresa, un procés, un producte o un 
determinat servei del subministrador) estigui certificat per una entitat de certificació 
acreditada. 
 
3.1.2. Compres 

 3.1.2.1. Generalitats 
 
S'establiran i es conservaran procediments documentats per assegurar que els 
materials comprats satisfan els requeriments especificats. 

 
3.1.2.2. Avaluació de subcontractistes 

 
D'una banda, es procedirà a l'avaluació i selecció dels possibles subcontractistes tenint 
en compte el seu sistema de qualitat i els requisits aplicables a cadascun d'ells.  
S'hauran de definir els tipus de subcontractistes i els controls a efectuar sobre els 
mateixos, així mateix, s'establiran i mantindran registres dels subcontractistes que 
resultin acceptables. 
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 Per a aquelles compres de tipus repetitiu, pot ser útil elaborar una llista de proveïdors 
i subcontractistes aprovats, el departament de compres se cenyirà a ella a l'hora de 
realitzar les compres anteriorment esmentades. Haurà d'estar 
clarament definida la responsabilitat interna per a l'aprovació d'aquesta llista, així com 
els criteris a seguir per a la incorporació d'un proveïdor a la llista i per al seu 
manteniment o exclusió de la mateixa, això és, l'avaluació i el seguiment del mateix. 
  
El subministrador haurà de demostrar de forma fefaent la seva aptitud per a 
l'acompliment de totes les activitats concretades en les especificacions de qualitat que 
adjunti a l'oferta que realitzi al constructor.  
 
Ha de tenir la capacitat tècnica i d'assegurament de la qualitat dels subministraments 
adequats. La capacitat tècnica haurà de mostrar-se amb aprovació de prototips o 
primeres peces, mentre que la capacitat d'assegurament de la qualitat vindrà donada 
per auditories de qualitat, certificacions externes ostentades per aquest, experiència 
històrica o altres formes que es considerin adequades.  
 
En les especificacions de qualitat podran incloure’ls el disseny dels productes, la seva 
fabricació, instal·lació, el servei postvenda que es presti, així com la inspecció i l'assaig 
dels mateixos abans que ser subministrats.  
 
En general, el subministrador haurà de posseir les instal·lacions tècniques necessàries i 
altres capacitats que seran detallades en les especificacions de qualitat.  
 
Entre aquestes figuren habitualment per ser comuns en la fosa de peces d'acer per a 
màquines hidràuliques, les següents: 
 
 -   Coneixement adequat de la metal·lúrgia del seu acer. 
 - Coneixement adequat dels processos de conformat que es realitzaran en 
les seves instal·lacions, entre elles figuren el modelo, forjat, mecanitzat, i les que es 
considerin necessàries per a la fabricació de peces pertanyents a maquinària 
hidràulica.  
- Coneixement adequat dels tractaments tèrmics que poguessin ser 
necessaris i dels elèctrodes que poguessin necessitar- se. 
- Soldadors de qualificació suficient per al treball a realitzar. 
- Mitjans i personal adequats per a la realització d'assajos no destructius 
a les peces que es vagin a subministrar. 
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3.1.2.3. Dades necessàries en les compres 

Per aconseguir garantir en tot moment la correcta identificació dels productes 
comprats serà necessari explicar almenys amb: 
 
- Identificació, incloent tipus, classe, grau i allò que es consideri 
necessari. 
- Especificació, plànol, etc.… indicant la revisió a la qual pertanyi. 
-   Sistema de qualitat emprat, com a ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, etc... en el cas que 
això sigui necessari. 

 
3.1.2.4. Identificació i especificacions del producte 

Si escau, s'establirà i mantindrà un procediment que permeti identificar el producte a 
partir de les especificacions que hagi de complir, durant la totalitat de les etapes de la 
fabricació d'est i el seu lliurament.  

Les característiques mínimes dels productes seran establertes per l'empresa en funció 
dels seus criteris i les exigències indicades en les especificacions de qualitat. 

 
3.1.2.5. Verificació en origen dels productes comprats 

La verificació en origen dels productes comprats podrà ser realitzada de 
dues maneres diferents: 

 - Pot ser portada a terme pel proveïdor, això és, el subministrador quan proveeix al 
constructor i aquest últim quan proveeix al client. 
 - Pot ser portada a terme pel client, o sigui, aquell que realitza la compra.  
 
En els casos abans esmentats, implicarà que la inspecció serà portada cap pel 
constructor o el client. 
 
3.1.3. Inspecció i assajos 

3.1.3.1. Generalitats 

S'establiran i mantindran procediments documentats per a les inspeccions i assajos 
que es requereixin per comprovar que els productes compleixen les especificacions de 
qualitat referides a ells. 
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3.1.3.2. Inspecció i assajos en la recepció 
 
En la recepció de subministraments hauran de seguir-se una sèrie d'indicacions 
genèriques, entre les quals figuren el no emprar productes que no s'hagin sotmès a les 
inspeccions i assajos previstos en les especificacions de qualitat per als mateixos. 
 
Per determinar la quantitat i tipus d'inspecció i assaig ha de tenir-se en compte el 
control exercit en origen i l'evidència que existeixi d'això. Si per necessitats de 
fabricació és imprescindible l'ocupació de materials sense inspeccionar, ha 
d'identificar-se per si és necessari repescar-lo. 
Els assajos de recepció en la Fosa estan definits per la "Especificació de Qualitat". Entre 
el que es pot incloure figura la verificació de la composició química, de les 
característiques mecàniques, així com els assajos no destructius que anessin 
necessaris. Aquests assajos seran efectuats pel subministrador en presència del 
constructor o client (o tots dos) si així ha estat requerit prèviament en la comanda 
realitzada.  
 
En el cas que el subministrador hagi de complir el requisit anterior, haurà d'avisar per 
escrit al constructor amb un termini mínim d'una setmana abans de la data en què els 
assajos vagin a ser realitzats. El constructor haurà de confirmar al subministrador la 
data de la seva arribada i la del seu client (o la de tots dos si fos així) als tallers del 
subministrador. 
 

3.1.3.3. Registres d'inspecció i assaig 
 
S'han de definir i conservar els registres que provin que els productes han estat 
inspeccionats i assajats. En aquests haurà de figurar obligatòriament el fet que els 
productes hagin superat o no els criteris d'acceptació que s'haguessin establert. 
 

3.1.3.4. Control dels equips d'inspecció, mesura i assaig 
 
3.1.3.4.1. Generalitats 

S'hauran d'establir i mantenir procediments documentats per controlar, calibrar i 
mantenir els equips d'inspecció, mesurament i assaig que s'emprin per demostrar la 
conformitat del producte segons les especificacions que hagi de complir el mateix. La 
incertesa d'aquests equips ha de ser coneguda i adequada amb les necessitats de 
mesura que hagi de realitzar. 
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3.1.3.4.2. Procediments de control 
Per controlar les especificacions dels productes es procedirà en primer lloc a 
determinar les mesures a prendre i la incertesa requerida en les mateixes. 
S'identificaran i calibraran els equips periòdicament o almenys abans del seu ús, 
utilitzant patrons que segueixin els estàndards internacionals. 

Els diversos equips d'inspecció, mesura i assaig hauran de ser calibrats segons un 
procediment escrit, a més, portaran un indicador de l'estat de calibratge dels mateixos 
i es mantindran els registres de calibratge. 

Si es detecta que un instrument no està ben calibrat, s'investigaran les mesures 
realitzades anteriorment pel mateix. S'assegurarà que les condicions ambientals són 
adequades per al calibratge o la realització de mesures pel mateix.  

La manipulació, preservació i magatzematge dels equips serà l'adequada per als 
mateixos i es protegiran els comandaments d'ajust d'aquests. Si no s'està totalment 
segur que les indicacions dels aparells de mesura són correctes es podrien provocar 
problemes importants, per la qual cosa no s'hauran de prendre decisions basades en 
aquestes mesures realitzades sense seguretat. 

Per això s'establirà un sistema de confirmació meteorològica que confirmi l'estat de 
calibratge dels instruments utilitzats i que permetran que les mesures tinguin una 
qualitat adequada. 

El fabricant de l'equip recomana un interval en els manuals i els laboratoris de 
calibratge poden recomanar sobre la base de' la seva experiència. No obstant això, la 
responsabilitat per fixar l’ interval entre calibratges recau sobre l'empresa, qui la fixa 
sobre la base de les recomanacions anteriors, l'ús previst i l'històric de calibratges 
anteriors. No cal tenir calibrats aquells equips passa els que no es prevegi la seva 
utilització en un futur ja que el període de validesa del calibratge els superaria de 
forma improductiva.  

Però aquests equips hauran d'estar identificats per impedir el seu ús per error. Quan 
es compti amb un conjunt de dos o més equips iguals o similars, pot ser útil l'adquisició 
de patrons de transferència i realitzar els calibratges internament. Naturalment, 
aquest patró caldrà enviar-ho periòdicament a un laboratori extern a calibrar. No cal 
que els laboratoris de calibratge externs tinguin un reconeixement oficial (a Espanya 
RELE calibratge, abans Sistema de Calibratge Industrial).  

En cas que el laboratori extern no posseís un reconeixement oficial, serà necessari 
comprovar que els seus patrons són compatibles amb els estàndards internacionals i 
que els seus procediments de calibratge són adequats. El mètode de càlcul de la 
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incertesa de la mesura respon a la bona pràctica, el laboratori compta amb mitjans i 
condicions adequades, i el seu personal compta amb la formació necessària. 

 
3.1.3.5 Estat d'inspecció i assajos 

Cal assenyalar de manera precisa l'estat d'inspecció i assajos en el qual es trobin els 
diferents productes, podran ser acceptats, rebutjats i pendents. 

Això es deu al fet que si això no fos possible no tindrà sentit la realització de moltes de 
les mesures que s'han exposat. La senyalització de l'estat d'inspecció dels productes es 
pot efectuar mitjançant diferents procediments, com: 

- Marques. 
-  Estampilles autoritzades. 
-  Etiquetes. 
-  Fulls de ruta. 
- Registres d'inspecció de les zones senyalitzades. 

 
També es podrà utilitzar qualsevol mitjà que es jutgi adequat per indicar la conformitat 
(o no) dels productes respecte a les especificacions que s'esperen d'ells. 
 
3.1.4 Control de productes no conformes 

3.1.4.1 Generalitats 
Aquests productes que no satisfan els requeriments indicats en la "Especificació de 
Qualitat" no han de ser utilitzats per error, per aconseguir això s'establiran i 
mantindran procediments documentats adequats. Per a això, s'inclouran la seva 
identificació, documentació, avaluació, separació i les àrees afectades d'aquests 
productes. 

 
3.1.4.2 Examen i tractament dels productes no conformes 

S'haurà de fixar prèviament la responsabilitat de la revisió d'aquests productes i 
l'autoritat per triar el tractament que se'ls donarà, que podrà ser: 
 
-Reprocessar-los fins a aconseguir els requeriments especificats. 
-Reparar-los. 
-Acceptar-los en el seu estat no conforme. 
-Destinar-los per a altres usos en els quals siguin adequats. 
-Eliminar-los. 
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Una vegada que s'ha detectat un material no conforme cal procedir a la seva 
identificació, separació i prendre una decisió sobre el que es vagi a fer amb el mateix.  
En això últim, serà necessari que estigui clarament especificat qui és l'encarregat en 
l'organització de prendre aquesta decisió. Quan la no conformitat afecti a més dels 
requisits interns, als requisits contractuals, s'haurà d'informar al client i sol·licitar la 
seva aprovació formal respecte a la decisió que es prengui.  
 
La concessió és una autorització escrita per utilitzar o lliurar el producte no conforme 
amb els requisits especificats per al mateix, podent- se emprar per a altres usos en els 
quals sigui adequat. 
 
El subministrador és responsable respecte al constructor i est envers el client de 
comunicar a temps totes les no conformitats respecte al Plec de Condicions i a la 
comanda. 

3.2 Especificacions de qualitat 

La "Especificació de Qualitat" és un document on s'estableixen tots els requeriments 
que han de complir els productes, processos, condicions d'assajos, i allò que es 
consideri també necessari. La "Especificació de qualitat" no estableix quins han de ser 
les inspeccions o assajos a realitzar en els productes. 
 
Els criteris d'acceptació podran servir d'orientació per a l'elecció de les exigències 
industrialment raonables. La selecció de les inspeccions o assajos és competència i 
responsabilitat de l'empresa i d'acord amb l'establert per els reglaments aplicables, els 
quals poden exigir unes inspeccions o assajos encaminats a la "demostració de la 
qualitat". 
 
La "Especificació de qualitat" sí estableix les condicions que han de complir aquestes 
inspeccions o assajos perquè siguin fiables i altres requeriments generals o relacionats 
amb les operacions de fabricació i control dels productes. Entre elles figuren: 
 
- L'organisme o els organismes encarregats de la recepció. 
- Les prescripcions encaminades a la verificació de propietats químiques i mecàniques 
dels productes. 
- La preparació de les superfícies a inspeccionar i llavors seran aquestes. 
- Com s'extrapolen els resultats d'un control parcial a tota la zona prescrita. 
- On es realitzaran les inspeccions, així com el personal i la instrumentació necessaris 
per a tal fi. 
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- Els criteris d'acceptació a emprar, així com possibles desviacions. Es defineix a 
aquestes com a autoritzacions escrites per desviar-se dels requisits especificats. 
- Formes d'actuació en cas de litigi. 
- Derogacions, això és, autoritzacions escrites per utilitzar o lliurar productes no 
conformes amb els requisits que s'hagin especificat per als mateixos. 
- Condicions particulars de garantia. 
- Les especificacions de qualitat s'hauran d'adjuntar amb l'oferta del constructor al 
client, amb les peticions d'oferta del constructor al subministrador i amb la comanda 
del constructor al subministrador. Aquestes especificacions de qualitat prevaldran 
sobre la resta de documents. 

 
3.2.1 Fabricació de l'acer 

L'acer és el material que es va a emprar majoritàriament en la construcció de la central 
mini hidràulica d'aquest projecte. 

3.2.1.1 Refinat del ferro 

La producció moderna de l'acer empra alts forns, que són models perfeccionats dels 
usats antigament. S'introdueixen en ells els materials bàsics de l'acer, que són mineral 
de ferro, coc i calcària. 

El coc crema per donar calor en el forn, i en fer-ho produeix monòxid de carboni, que 
es combinarà amb els òxids de ferro del mineral i reduirà ferro metàl·lic. 

La calcària s'empra com a font addicional de monòxid de carboni i com a substància 
fondant. Es combina amb el sílice present en el mineral de ferro per formar silicat de 
calci. Aquesta combinació és la que impedeix que es formi silicat de ferro, amb el que 
es perdria el ferro metàl·lic que es vol aconseguir. 

Posteriorment, el silicat de calci i altres impureses formen una escòria que sura sobre 
el metall fos, de manera que es pot retirar fàcilment. L’arrapi que es produeix en els 
forns és en un percentatge major del 90% ferro colat, un 3-4% de carboni, un 0,5-3% 
de silici, un 0,5-2,5% de manganès, un 0,04-2% de fòsfor i partícules de sofre.  

Un alt forn típic està format per una càpsula cilíndrica d'acer folrada amb material no 
metàl·lic, normalment ceràmic, que resisteix la calor. El material ceràmic pot ser asbest 
o maons refractaris. El diàmetre de la càpsula té el seu màxim a aproximadament una 
quarta part de la seva altura total, disminuint cap amunt i cap avall. 

Té diverses obertures tubulars anomenades toveres, per la qual es força el pas de 
l'aire. En la seva part inferior hi ha un orifici que permet retirar el contingut de l'alt 



 Condicions tècniques i particulars 

 

39 

 

forn, i sobre aquest, sota les toveres, un altre orifici pel qual es retira l'escòria. 
Haurà d'haver-hi uns respiradors en la part superior per retirar els gasos de fuita. Els 
alts forns funcionen de forma contínua. Es carreguen de matèria primera 
periòdicament i també l'escòria és retirada en intervals regulars. El ferro és sagnat cinc 
vegades al dia i portat a la fàbrica siderúrgica. 

La pressurització dels forns a 1,7 atmosferes o més permeten una millor combustió del 
coc i milloren la producció. Aquesta producció també es veu millorada si s'enriqueix 
l'aire amb oxigen. Encara que gairebé tot l'acer del món és fabricat en alts forns, 
existeixen altres mètodes de refinat que no han tingut massa èxit, com el denominat 
mètode directe per produir el ferro a partir del mineral, sense produir arrapi.  

S'empra un forn de calcinació rotatori a una temperatura de 950ºC, en el qual el coc 
desprèn monòxid de carboni que redueix els òxids metàl·lics d'una puresa molt major 
que l’ obtinguda en els alts forns. 

 
3.2.1.2 Producció de l'acer 

3.2.1.2.1 Procés de gresol obert 

Una de les dificultats principals en la producció de l'acer és el seu elevat punt de fusió, 
que ronda els 1.400 ºC, que impedeix l'ocupació de combustibles i forns convencionals.  

Per a això de van desenvolupar els forns de gresol obert, que aconsegueixen altes 
temperatures gràcies al precescalfat regeneratiu de l'aire i de combustible gasós 
empleats per a la combustió. 

El preescalfat regeneratiu consisteix a fer passar els gasos de fuita del forn per una 
sèrie de càmeres de maons a les quals cedeixen gran part de la seva calor. 

Després s'inverteix el sentit del flux i el combustible i els gasos passen a través 
d'aquestes càmeres. Gràcies a aquest mètode s'aconsegueixen aconseguir 
temperatures d'1.600ºC. 

Els forns es carreguen amb una barreja d'arrapi, ferralla i mineral de ferro, 
juntament amb calcària i fluorita per fer que l'escòria sigui més fluïda. Químicament, el 
procés consisteix en la reducció del contingut de carboni de la càrrega i l'eliminació 
d'impureses com a fòsfor, manganès i sofre, que es combinen i formen les escòries.  

Es manté el forn a 1.500 o 1.600 ºC durant el temps necessari fins que el contingut en 
carboni és el correcte, moment en el qual se sagna el forn a través d'un orifici. L'acer 
fos flueix per un canal curt fins a una gran cullera situada arran de terra. Des de la 
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cullera s'aboca en motlles de ferro colat per formar lingots, que constitueixen la 
matèria primera per a totes les formes de fabricació amb acer, i el pes del qual és de 
tres tones. 

 
3.2.1.2.2 Procés bàsic d'oxigen 

El procés Bessemer és el mètode més antic per fabricar grans quantitats d'acer. 
S'emprava un forn de gran altura que podia bascular per realitzar la càrrega del metall i 
el seu abocament posterior. Es feien passar grans quantitats d'aire a través del metall 
fos, de manera que l'oxigen es combinava amb les impureses i les eliminava. 
El procés bàsic d'oxigen constitueix la millora del procés anterior, atès que empra 
oxigen gairebé pur a alta pressió, introduït mitjançant una llança que descendeix en el 
forn sobre el metall fos, col·locant- se a una profunditat d'uns 2 m i injectant oxigen a 
velocitats supersòniques. Les impureses de l’arrapi es cremen amb rapidesa i es 
transforma en acer. 
 

3.2.1.2.3 Forn d'arc elèctric 

S'empren aquest tipus de forns quan es requereix acer de major puresa, com a acers 
inoxidables i aliats. 
 
El refinat es produeix en una càmera hermètica, on totes les condicions són 
controlades de forma rigorosa mitjançant dispositius automàtics. Una vegada carregat 
el forn es fan descendir uns elèctrodes fins a la superfície del metall, formant-se un arc 
elèctric des de l'elèctrode fins al metall. 
 
La resistència del metall produeix calor, que és el responsable de fer que es dugui a 
terme la fusió amb rapidesa. En les primeres fases d'aquest refinat s'injecta oxigen 
d'alta puresa a través d'una llança, la qual cosa augmenta la temperatura del forn i 
disminueix el temps necessari per produir l'acer. La quantitat d'oxigen també és 
controlada. 
 
L'acer per a la central de Camarasa serà fabricat preferentment en forns de tipus 
elèctric, si ben qualsevol altre procediment del que s'obtingui un acer amb propietats 
equivalents podrà ser utilitzat amb el consentiment del constructor. 
 

3.2.1.3 Processos d'acabat 

Per aconseguir la gran varietat de formes en les quals es ven l'acer, les indústries 
siderúrgiques empren una sèrie de mètodes que permeten transformar els lingots, a 
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més de donar-los unes millors estructures cristal·lines i en general una millor 
resistència. 
 
El mètode més utilitzat és el laminatge en calent, que consisteix a fer passar l'acer a 
través d'una sèrie de corrons cada vegada més propers entre si, fins que s'aconsegueix 
l'espessor desitjat. El primer parell de corrons és el conegut com el tren de 
desballestament o d'eliminació d'impureses. Després es fa passar pels trens de 
laminatge en brut i d'acabat, que li donen la secció transversal correcta. 
  
Es poden aconseguir gran quantitat de perfils, des de rails de ferrocarril fins a perfils de 
bigues. Els corrons de vores s'encarreguen de mantenir l'amplària de la làmina. Són 
uns corrons verticals situats en els laterals del tren de laminació. Els aparells de 
decapat eliminen mecànicament la crosta que es forma en la superfície de la làmina. 
 
Per fabricar tubs, l'opció més econòmica és doblegar una tira de xapa i 
soldar les seves vores. 

 
3.2.1.4 Classificació dels acers 

-Acers al carboni: 
Diverses quantitats de carboni, menys de l'1,65% de manganès, el 0,6% de 
silici i el 0,6% de coure. Es construeixen amb acer al carboni màquines, carrosseries 
d'automòbil, estructures de construcció, bucs, etc. 
 
-Acers aliats: 
Contenen una certa quantitat de molibdè, vanadi i altres elements, a més de majors 
quantitats de manganès, silici i coure que en els acers al carboni. S'empren per fabricar 
engranatges, eixos de motors, patins o ganivets de cort. 
 
- Acers de baix aliatge ultra resistents: 
De percentatges d’ailants menors, s'empren per a usos que requereixen majors 
resistències que les que proporcionarien els acers al carboni. 
 
- Acers inoxidables: 
Contenen crom, níquel i altres elements que els fa resistents a la 
corrosió. Tenen elevades dureses i resistències, en funció dels seus ailants. S'empren 
amb finalitats decoratives donada la seva superfície brillant. També en conductes de 
refineries o plantes químiques, fuselatges d'avions, indústria alimentosa, etc. 
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- Acers per a eines: 
Empleats per a condicions en les quals es requereixen una resistència molt elevada, 
com a eines, capçals de tall, etc. Contenen molibdè i wolframi, juntament amb altres 
elements d'aliatge. 

3.3 Tractaments tèrmics 

3.3.1 Tractament tèrmic de qualitat 

L'elecció del tractament tèrmic de qualitat correspon al subministrador. 
 

3.3.2 Tractament tèrmic de reducció de tensions 

Després de la soldadura ha d'efectuar-se un tractament tèrmic de reducció de tensions 
en el forn. La manera en el qual es realitzi aquest tractament podrà ser objecte d'un 
acord entre el subministrador i el constructor. 
 
3.3.3 Registre dels tractaments tèrmics 

Els cicles de tractament tèrmic aplicats a l'acer han d'estar registrats i els 
gràfics corresponents a ells, disponibles en els tallers del subministrador. 

3.4 Pintures 

Les pintures es defineixen com a barreges més o menys viscoses aplicades per 
immersió, projecció o extensió en capes sobre una superfície. En assecar se dóna una 
pel·lícula elàstica i adherent que protegeix i acoloreix la superfície sobre la qual 
s'aplica.  
 
Una bona pintura ha de presentar una bona resistència als agents agressius als quals 
estigui exposada, una bona adherència i no ha de reaccionar amb el seu suport. També 
ha de ser estable enfront de la calor. Les pintures estan formades per cinc components 
principals: 
 
- Aglutinant: 
Element que li dóna a la pintura resistència i durabilitat. Pot ser sòlid o 
líquid. Forma la pel·lícula que s'adhereix a la base i la protegeix. El seu origen pot ser 
mineral (guix o ciment) o orgànic (ceres i parafines). 
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- Dissolvent: 
Part volàtil del compost que possibilita la dispersió o dissolució de l'aglutinant. 
Entre els dissolvents empleats es troba l'aigua, aiguarràs, alcohol, acetona i benzè. 
 
- Assecants: 
Afegits a la pintura afavoreixen l'oxidació. Litargiri i òxids de manganès, cobalt i coure. 
 
- Pigments: 
Encarregats d'atorgar tonalitats a la pintura, d'origen natural o artificial. 
 
- Estabilitzadors: 
Augmenten el volum o la viscositat i són neutres enfront dels altres components. 
Carbonat càlcic, caolí, mica i pólvores de talc. A continuació es mostra una relació dels 
diferents tipus de pintura existents al mercat. 
 
3.4.1 Pintures a l'aigua 

3.4.1.1 Pintures al tremp 
Empren com a aglutinant cues cel·lulòsiques o amilàcies i com a pigments el guix i el 
carbonat càlcic. Pintura barata, porosa i d'aspecte mat. Resisteix molt poc a l'aigua i als 
rentats i al repintar-se és necessari eliminar les capes anteriors. S'aplica en interiors 
sobre guix o ciment, aplicant brotxa, corró de llana o projectant amb pistola. 
 

3.4.1.2 Pintures al ciment 
L'aglutinant és ciment blanc i els pigments resisteixen l'alcalinitat. Es 
ven com a pols acolorida que cal barrejar amb aigua. És una pintura absorbent i 
resistent a la intempèrie, per la qual cosa s'empra en exteriors sobre ciment o maó, 
materials que han de ser aspres per permetre l'adherència. S'aplica amb brotxa, corró 
o polvoritzada. 
 

3.4.1.3 Pintures a la calç 
S'empra calç apagada com a lligant i pigment blanc, presentant un 
acabat mat. S'endureix amb el temps, per la qual cosa la humitat afavoreix la 
carbonatació, i presenta una bona adherència sobre superfícies aspres, mentre que no 
s'ha d'aplicar sobre metalls o fusta. En cas d'haver de repintar les capes hauran de ser 
molt gruixudes, la qual cosa pot portar a problemes d’ esquarterament. El material és 
barat però es necessita mà d'obra especialitzada. L'aplicació es realitza mitjançant 
brotxa, corró o polvorització. 

 



 Condicions tècniques i particulars 

 

44 

 

3.4.1.4 Pintures al silicat 
Empren com a lligant una dissolució aquosa de silicat de potassa o insulsa i com a 
pigments, el blanc de zinc i altres elements minerals que resisteixen l'alcalinitat. 
 
Es tracta d'una pintura molt resistent a la intempèrie i a l'alcalinitat del ciment, amb 
propietats absorbents i d'acabat mat. És una pintura barata i d'aplicació que requereix 
mà d'obra especialitzada, igual que la pintura a la calç. El pigment i l'aglutinant han de 
transportar- se per separat.  

Resulta molt adherent en el vidre i el metall galvanitzat, per la qual cosa en aplicar-la 
aquestes superfícies han d'estar ben tapades. A més hauran de protegir- se els ulls i la 
pell donada la seva elevada alcalinitat. S'empra en exteriors sobre ciment, formigó, 
calç, pedra, maó i vidre mitjançant brotxa, corró o polvorització. No ha d'aplicar-se 
sobre guix. 

3.4.1.5 Pintura plàstica 
L'aglutinant és una resina plàstica i el pigment pot ser qualsevol que 
resisteixi l'alcalinitat. Presenta una bona adherència i resisteix els rentats. L'assecat és 
ràpid. S'empra en exteriors i interiors sobre guix o ciment. Prèvia 
imprimacions, també es pot aplicar sobre fusta i metalls. S'aplica mitjançant brotxa, 
corró de llana o pistola sobre acabats llisos. En acabats rugosos, corrons d'esponja i 
màquina de gotes per “gotejat”. 

 
3.4.2 Pintures a l'oli 

3.4.2.1 Pintures a l'oli 
L'aglutinant és un oli vegetal assecant, habitualment de llinassa. El 
dissolvent és aiguarràs. Els pigments poden ser de qualsevol tipus exceptuant als quals 
siguin resines dures. S'empra en suports porosos com la fusta i proporciona acabats de 
qualsevol classe. Presenten una bona adherència i resistència al rentat. Aquestes 
pintures resulten de molt baixa qualitat i actualment estan pràcticament en desús. 

 
3.4.2.2 Esmalt gras 

Olis grassos barrejats amb resines dures naturals o sintètiques. Com a dissolvents es 
pot emprar aiguarràs. La lluentor que presenten es deteriora en l'exterior. La seva 
extensibilitat és bona i l'assecat és lent, especialment a baixes temperatures. Tampoc 
resisteix l'alcalinitat. 

S'obtenen bons vernissos transparents emprats com a vehicle per a esmalts d'acabats 
interiors. S'aplica amb brotxa o corró d'esmaltar. 
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3.4.2.3 Esmalt sintètic 
Combinació química d'olis assecants i resines dures acríliques. El 
dissolvent, novament aiguarràs. Presenta una bona lluentor, asseca amb rapidesa i 
resisteix l'acció d'agents químics suaus. S'empren en atmosferes industrials, com a 
protecció de fusta i metall en interiors i exteriors, com a element decoratiu i 
tractaments contra la corrosió, pel que cal preparar el metall prèviament. Aplicat amb 
brotxa, corró, pistola i immersió. 
 
3.4.3 Pintures de resines 

3.4.3.1 Pintures al clorcautxú 
Formulada a força d'un derivat clorat del cautxú. Els seus dissolvents són aromàtics i 
no han de barrejar-se amb aiguarràs, al no ser prou forts. Resisteixen l'aigua, els agents 
químics i els atmosfèrics, són impermeables i assequen ràpidament. Tenen una 
lluentor setinada i una bona adherència fins i tot en superfícies alcalines. S'estoven 
amb greixos i olis i no han de ser emprats en llocs on la temperatura superi els 70 ºC. 

Empleades sobre superfícies de ciment i acer per a marques vials, piscines i sòls de 
ciment. La seva aplicació es realitza mitjançant brotxa, corró o pistola. 

 
3.4.3.2 Resina epòxid 

Aquest tipus de pintura es presenta en dos envasos, un amb la resina epòxid i l'altre 
amb un catalitzador o enduridor. Els pigments poden anar en qualsevol dels dos 
envasos i els dissolvents han de tenir una gran força. 

La resina epòxid té una gran resistència enfront d'agents químics, gran 
adherència i duresa, i admet la barreja amb quitrans per aconseguir una major 
impermeabilitat. A més té la propietat de descontaminació radioactiva. 

S'empra en sòls comercials i industrials i en zones de risc radioactiu, com a hospitals o 
laboratoris. El mètode d'aplicació és mitjançant brotxa, corró o pistola aerogràfica. 

 
3.4.3.3 Pintura de poliuretà 

En el primer tipus de pintures de poliuretà, aquesta posseeix un sol component i es 
catalitza amb la humitat. En el segon tipus hi ha dos components: una resina de 
polièster i un enduridor o catalitzador, que al seu torn pot ser aromàtic o alifàtic. Els 
dissolvents empleats hauran de ser els recomanats pel fabricant. 

Presenten una gran duresa, bona lluentor, resistència als agents químics i 
atmosfèrics i si s'empren catalitzadors alifàtics, que no esgrogueeixen, resulten 
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decoratives. El guarit es produeix a qualsevol temperatura superior a 0 ºC. Una vegada 
barrejats els components endureix amb rapidesa. S'empra en vernissos per *parquet o 
mobles. Per a la seva ocupació sobre metalls, aquests necessitaran una imprimació 
prèvia. 

La seva aplicació es realitza mitjançant brotxa, corró, pistola, i en tallers, amb màquina 
de cortina. 
 
3.4.4 Pintura ignífuga i intumescent 

Aquesta pintura resulta apropiada com a protecció enfront d'incendis, atès que 
no crema amb l'aplicació d'una flama. El terme “intumescència” significa que es 
produeix un esponjament cel·lular provocat per la calor, que forma una capa que deté 
el front de flama. 
 
3.4.5 Pintura nitrocel·lulòsica 

Pintura formada per nitrocel·lulosa que confereix propietats d'elasticitat. 
Com a dissolvent s'empra l'acetona. Resisteixen frecs i no es deterioren en l'exterior. 
L'assecat per evaporació és ràpid i la lluentor es pot recuperar realitzant un poliment. 
S'utilitza per envernissar fusta i com a revestiment de superfícies metàl·liques. La seva 
aplicació es realitza mitjançant pistola aerogràfica. 
 
3.4.6 Pintura bituminosa 

Dissolució de quitrans i brea. Poden afegir- se emulsions aquoses i fins i tot resines 
epòxid. El seu color és negre. El seu ús més habitual és en formigons i metalls. Són 
impermeables i resisteixen l'acció d'agents químics. En exteriors sofreixen per l'acció 
del sol, per la qual cosa només es recomana el seu ús en interiors. S'empren per 
protegir de la humitat acers i formigons, protecció de metalls enterrats i juntes de tot 
tipus. Qualsevol mètode és adequat per a la seva aplicació. 
 
3.4.7 Silicones 

Són pintures sintètiques que es formen amb un element químic sílice i 
àtoms d'oxigen, hidrogen i radicals orgànics. S'empren per donar efecte de 
martelé amb propietats hidrofugants sobre materials porosos. Per això se solen cridar 
vernissos hidròfugs. 
Fan que l'aigua rellisqui i no penetri en els porus, de manera que el color es 
manté intacte enfront de la humitat. 
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3.4.8 Pintura d'alumini 

Està composta per una pasta d'alumini mòlt cridat purpurina i un vernís gras, donant 
un aspecte metàl·lic, que dificulta l'entrada de la humitat i els rajos ultraviolat. També 
reflecteix els rajos infrarojos, per la qual cosa és adequada per recobrir barrils i evitar 
que s'escalfin. 

3.4.9 Martelé 

A diferència de la pintura anterior, aquesta també es basa en l'alumini però no 
produeix escates. Per l'acció de la silicona té un efecte característic anomenat martelé, 
denominat així pel dibuix que deixa similar a una xapa de coure martellejada. 

El dissolvent ha de ser d'evaporació ràpida per evitar que les gotes rellisquin per la 
superfície. S'empra amb finalitats decoratives o de protecció d'armaris metàl·lics 
d'aigua, llum i instal·lacions. La seva aplicació es realitza mitjançant pistola aerogràfica 
i en ocasions amb brotxa. 
 

3.4.10 Pintures triades per a la central de Camarasa 

- Superfícies en contacte amb aigua: 
1ª i 2ª capa: SIGMA UNIVERSAL PRIMER (7417). Imprimació epòxid de dos 
components, guarida amb poliamides.  
3ª i 4ª capa: SIGMACOVER TCP GLASSFLAKE (7447). Revestiment epòxid de dos 
components, guarit amb poliamides, capa gruixuda, reforçat amb fibra de vidre. 

 
- Superfícies en contacte amb oli: 

1ª capa: SIGMA UNIVERSAL PRIMER (7417).  
2ª capa: SIGMAGUARD EHB (7433). Revestiment epòxid de dos components, 
capa gruixuda, amb alt contingut en sòlids i guarit amb poliamida. 

 
- Superfícies en contacte amb ambient: 

1ª i 2ª capa: SIGMA UNIVERSAL PRIMER (7417).  
3ª capa: SIGMADUR HB FINISH (7524). Esmalt de poliuretà alifàtic semi brillant 
de capa gruixuda. 

 
- Superfícies mecanitzades: 

Superfícies de seient estàtic: vernís apel·lable temporal marca REINVIN 6V2. 
Superfícies de lliscament incloses rosques i components banyats en oli: 
Protecció en base oliï que aporta una pel·lícula lubrificant marca VCI-369. 
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-Canonades: 
Canonades d'aigua de refrigeració: Si són d'acer inoxidable, sense protecció. Les 
d'acer al carboni se sotmetran a una galvanització en oli, i per a unions de 
soldadura galvanitzat en fred. 
 
Canonades d'oli: Decapat interior i per l'exterior neteja manual i pintura 
d'acabat (esmalt sintètic). 

3.5 Eliminació de defectes 

3.5.1. Consideracions generals 

Generalment, tant el subministrador com el constructor prenen al seu càrrec la 
reparació de defectes que els incumbeixin, sempre que aquests no superin els criteris 
d'acceptació establerts en l'Especificació de Qualitat i que hagin complert el Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars. Podran ser detectats aquests defectes per un 
qualsevol dels mètodes indicats en la mateixa o mitjançant un simple examen visual. El 
subministrador haurà de fer-se càrrec d'aquells defectes l'origen dels quals és de tipus 
metal·lúrgic o que es deguin a la forma en què es va realitzar la fosa. 
 
Per contra, el constructor haurà de fer-se càrrec d'aquells defectes l'origen dels quals 
es degui a una incorrecta concepció, dimensionament de la peça o a una realització en 
els tallers inadequada. 
 
Finalment, les reparacions que incumbeixen al client són aquelles que es deguin a un 
funcionament fora de les condicions de servei garantides pel constructor, així com les 
que resultin d'un desgast per abrasió del material relacionat amb la naturalesa de 
l'aigua explotada. Abans de la seva reparació per soldadura, els defectes hauran de ser 
eliminats fins que desaparegui qualsevol indicació fora de criteris que s'hagin de 
complir. 

 
Excepte convenció particular en la comanda, les reparacions seran sotmeses als 
mateixos exàmens que els inicialment prevists a la zona considerada. El constructor 
podrà sempre acceptar sota la seva responsabilitat que certes cavitats de sanejat no 
siguin recarregades, en tant no subsisteixin en les mateixes defectes fos del criteri que 
s'hagi establert i que aquesta circumstància no perjudiqui el bon funcionament de la 
peça. 
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3.5.2 Defectes detectats en la fosa 

Els defectes detectats durant el curs de la fabricació en els tallers del subministrador 
seran sanejats i reparats mitjançant el procediment de soldadura. 

Les dimensions i posicions de les cavitats de sanejat que superin els límits 
que s'hagin definit en l'Especificació de Qualitat, seran anotades i facilitades al 
constructor. Les reparacions corresponents es denominen "importants". 
 
Si l'Especificació de Qualitat ho requereix, se sotmetran a l'aprovació del constructor 
perquè expressi la seva conformitat abans d'iniciar els treballs: 
 
El procediment de soldadura. 
Els procediments de qualificació de soldadors i operadors. 
 
No s'haurà de refer qualsevol qualificació certificada i existent que respongui els 
criteris que s'hagin definits. Després de la soldadura haurà de fer-se un tractament 
tèrmic de reducció de tensions que no podrà ser suprimit tret que es produeixi un 
acord amb el constructor. 
 
3.5.3 Defectes detectats en els tallers del constructor 

Si el constructor ha de realitzar soldadures mitjançant el procediment de soldadura a 
causa de l'aparició de defectes durant el mecanitzat del producte, la manera en el qual 
es realitzin aquestes reparacions dependrà de les característiques de la zona a reparar. 
 
Per a reparacions en zones poc sol·licitades en les quals no sigui necessari un 
tractament tèrmic de reducció de tensions, aquestes podran ser fetes pel 
constructor segons un procediment fixat o acceptat pel subministrador. Per a 
reparacions importants, que afecten a zones sol·licitades en les quals s'exigeix un 
tractament de distensionament, serà necessari un tractament tèrmic de reducció de 
tensions. Excepte en casos particulars, aquestes reparacions seran efectuades pel 
subministrador, havent- se de registrar les mateixes de forma adequada. 
 
Serà molt recomanable establir de comú acord i amb anterioritat al fet que 
s'hagin de realitzar les reparacions, la repartició del cost addicional que 
suposen aquestes. Si això no s'ha fet, la repartició haurà de ser realitzada d'un 
acord entre el subministrador i el constructor abans de començar els treballs 
de reparació. L'anterior es pot fer sobre diversos criteris, com a controls de la 
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superfície, característiques de les cavitats de sanejat o el preu de la peça a 
reparar. 
 
3.5.4 Defectes detectats en les instal·lacions del client 

Durant el període de garantia la reparació ha de ser efectuada pel subministrador o el 
constructor. Fora del període de garantia, la reparació és efectuada pel client o pel 
constructor o subministrador, sense garantia per part del constructor ni del 
subministrador, això és, el client sufraga els costos de la reparació per haver expirat la 
garantia. 

3.6 Garantia 

La garantia cobreix totes les anomalies susceptibles de pertorbar el funcionament del 
producte considerat o d'alterar efectivament la seguretat del conjunt del que forma. 
Per aquesta garantia, el constructor i el subministrador es comprometen a efectuar les 
reparacions necessàries en un termini breu i conforme a les regles que siguin 
necessàries, de manera que es retorni la peça conforme a les prescripcions d'origen o, 
en defecte d'això, conforme amb els usos de la professió. 

Les condicions de garantia del subministrador estan estretament lligades a les quals el 
constructor ha d'assegurar al seu client per als conjunts subministrats. El constructor 
deu, per tant, informar al subministrador abans de la comanda, dels seus propis 
compromisos referent a això i no podrà imposar condicions més severes que les que ell 
mateix ha acceptat. 
 
En els contractes als quals s'aplica el present Plec de condicions, la similitud 
d'interessos és evident. Per això és indispensable que s'estableixi un estret esperit de 
cooperació ens el subministrador i el constructor, per assegurar la garantia requerida. 
El període de garantia del subministrador correspon al del constructor.  
 
El propi ús dels òrgans de màquines hidràuliques implica que la garantia cobreixi un 
interval de temps d'explotació a explicar a partir de la recepció provisional del conjunt 
que podrà ser expressat en milers d'hores o mesos, amb un límit raonable en el temps 
a explicar des d'una data de partida estipulada en el Plec de Condicions 
constructor/client. 
 
La diversitat de casos i formes d'explotació justifica que la durada de la garantia sigui 
cada vegada objecte de negociacions comercials entre client i constructor. Tota petició 
de posada en pràctica de la garantia ha de ser comunicada pel mitjà més ràpid a partir 



 Condicions tècniques i particulars 

 

51 

 

de la detecció de l'anomalia i confirmada per escrit. En aquest cas, es comunicarà a la 
part interessada tot tipus d'informació que pugui resultar útil, com pot ser la manera 
de detecció de l'anomalia, la localització de la mateixa i les seves dimensions 
geomètriques (incloent si fos possible un croquis fitat i fotografies de la mateixa). 
 
La parteix receptora d'una petició de posada en pràctica de la seva garantia, deu en el 
més breu termini possible, fer tot el que sigui necessari per proposar les reparacions a 
efectuar, realitzar-les i, arribat el cas, subministrar les peces 
necessàries, quedant entès que li està sempre permès sol·licitar la constatació de les 
anomalies per si mateix. 
 
No s'emprendrà cap reparació sense l'acord de la part suposadament responsable de 
la mateixa, ni serà executada sense estar conforme amb les instruccions que pogués 
donar la mateixa. Qualsevol infracció a aquesta regla comporta la anul·lació de tota 
responsabilitat per a l'altra part.  
 
La garantia deixarà de tenir validesa en cas que no es respectin les prescripcions 
d'explotació que el constructor hagi especificat i prèviament hagi acceptat el client. 
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4 Verificacions a efectuar 

4.1 Verificació de la composició química de la colada 

El subministrador haurà de revisar la composició química de la colada, no obstant això, 
el constructor podrà fer efectuar una anàlisi de comprovació sobre la peça a condició 
que això i les condicions d'extracció, figurin explícitament en la petició d'oferta i en la 
comanda que hagin estat dirigits al subministrador. 
 
El tipus d'acer ha d'estar clarament definit en la demanda d'oferta dirigida al 
subministrador. S’ha de precisar la composició química del seu material en l'oferta i el 
constructor haurà d’ obligatòriament fer esment de la mateixa en la comanda. 
 
En el que concerneix als continguts de sofre i fòsfor, s'aplicaran en general les 
disposicions següents: 
 
Per als acers no aliats: 0,040% S, 0,040% P. 
Per als acers aliats: 0,030% S, 0,030% P. 

4.2 Verificació de les característiques mecàniques 

4.2.1 Característiques a controlar en els assajos 

Les característiques a controlar en els assajos més importants són: 
- Resistència a la tracció expressada en MPa. 
- Límit d'elasticitat: Re en MPa Allargament (1=5d) i estricció A, Z en tant per 

cent. 
- Resistència a la temperatura indicada en l'Especificació de Qualitat  
- Les formes, dimensions i quantitat de provetes emprades en els assajos han de 

fixar-se en l'Especificació de Qualitat. 
 
La quantitat de provetes prescrites s'entendrà sempre per peça i no per 
bugada. En el cas de sèries de peces obtingudes de la mateixa bugada, el constructor 
prescriurà la quantitat d'assajos sobre el lot. 
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4.2.2 Extracció de les provetes 

Les provetes sobre les quals es realitzaran els assajos seran extretes d'apèndixs fosos 
solidaris a la peça fabricada. Hauran de romandre adherits aquests apèndixs fins a 
acabat el tractament tèrmic de qualitat que s'apliqui a la peça. 
 
Si es dóna el cas que aquests apèndixs fosos solidaris de la peça han de ser extrets de 
la mateixa per raons tècniques, aquests hauran de desprendre's i després adherir-se 
de nou a la peça en presència i amb l'acord exprés del constructor o del client, això 
últim abans d'aplicar-se el tractament tèrmic de qualitat. 
 
Els apèndixs seran extrets de la peça fosa després del tractament tèrmic de qualitat i 
eventualment abans del desballestament, en presència o amb l'acord del constructor o 
del client. 
 
En el cas que el constructor demanés l'existència d'apèndixs d'assajos solidaris de la 
peça en el curs del tractament tèrmic de reducció de tensions de la mateixa, aquests 
apèndixs, que hauran estat despresos i segellats pel constructor o el client abans del 
desballestament seran de nou adherits a la peça pel subministrador. 
 
Si per raons tècniques els apèndixs no poden ser fosos solidaris de la peça, previ acord 
amb el constructor, podran fondre's per separat els lingots de mostra. 
 
4.2.3 Quantitat, posició i dimensions dels apèndixs 

La quantitat, posició i dimensions dels apèndixs per a assajos seran fixades pel 
constructor en l'Especificació de Qualitat, d'acord amb el subministrador. 
 
Per la seva banda, el subministrador decidirà addicionalment els apèndixs 
complementaris que consideri necessaris per a la realització dels seus propis assajos. 
 
4.2.4 Instrumentació 

Totes les verificacions necessàries seran efectuades amb aparells d'assaig i per 
operadors del servei de control del subministrador. Els aparells hauran de calibrar- se 
periòdicament i els certificats corresponents a aquests calibratges i 
al seu traçabilitat hauran d'estar a la disposició del constructor o del client. 
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4.3 Exàmens no destructius 

L'Especificació de Qualitat definirà les zones en les quals s'aplicaran els 
assajos no destructius, així com els diferents tipus d'aquests que serà necessari 
utilitzar. 
 
Aquesta informació s'inclourà en l'oferta i en la comanda dirigits al subministrador. 
Aquestes condicions hauran de figurar clarament en l’ anteriorment citat per evitar 
possibles conflictes o malentesos en la recepció de les peces, i per permetre al 
subministrador establir correctament el cost d'aquests controls i els riscos per a la 
fabricació dels productes que aquests assajos no destructius impliquen. 
 
4.3.1 Control d'aspecte de les peces 

Abans en cas que es dugui a terme els assajos no destructius que siguin necessaris, es 
realitzarà un control d'aspecte a les peces. Aquest control comprendrà l'examen visual 
de la totalitat de la peça amb els criteris, examinant-se tant la conformitat amb els 
documents de la comanda (en això s'inclou una identificació del material i dels 
certificats existents), com l'estat de la superfície. 
 
La superfície haurà d'estar neta, sense pellofes, escòria, resta de sorra o altres 
materials similars que poguessin dificultar la recerca defectes. Si no es complís 
l'anterior, es realitzarà una neteja mitjançant procediments mecànics o químics, això 
últim dependrà de les característiques de la matèria a eliminar en la neteja.  
 
Quant a la rugositat de les superfícies mecanitzades o amolades finament és 
recomanable utilitzar les designacions del documento ISO 2632 adoptat en nombroses 
normes. L'examen podrà ser efectuat fent referència a normes tals com la 
Recomanació Tècnica 341 del "Bureau de Normalisation des Indústries de la 
Founderie" per a estats de superfície o qualsevol altra especificació indicada en 
l'Especificació de Qualitat. L'aspecte dimensional serà examinat segons les indicacions 
de l'apartat relatiu a controls dimensionals. 
 
Els defectes visibles a ull són els defectes superficials més cridaners, aquells que poden 
ser detectats amb una simple inspecció visual. Est és un procediment que permet 
trobar solament els defectes més grans ja que, d'una banda, és una miqueta subjectiu 
i, per un altre, es dóna cert cansament visual en la persona que realitza l'examen.  
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Per aquest últim motiu, l'examen no pot ser excessivament perllongat en el temps. El 
cansament visual produeix confusió en l'inspector de manera que, quan es produeix, 
es detecten defectes on no els hi ha o es passen per alt. 
Com a registre documental s'aportaran fotografies de les zones sotmeses a inspecció 
visual. Aquestes instantànies es trobaran perfectament identificades para, si escau, 
procedir a la comprovació dels resultats. Si apareixen defectes prou grans, es retirarà 
la peça deixant-la tot esperant les decisions que es prenguin sobre el seu 
processament posterior.  
 
En cas de resultar la inspecció negativa, la peça ha de ser rebutjada ràpidament evitant 
realitzar-li més assajos o operacions de fabricació. Si la inspecció visual és positiva la 
peça serà examinada per altres procediments més precisos i capaços de detectar altres 
defectes menors i no visibles. Se segellarà la peça i signarà el full de ruta, permetent 
continuar el seu procés. 
 
Això es deu al fet que si la inspecció visual troba a la peça no conforme, els defectes en 
aquesta són prou greus com para no tenir sentit el continuar el procés, per contra, la 
inspecció visual és incapaç de trobar gran quantitat de fallades, per la qual cosa l'haver 
superat aquesta prova no implica que la peça tingui la qualitat requerida. 
 
Com a límits d'acceptació es prendran els recomanats per la norma MSSSP55, que 
contempla una àmplia varietat de situacions i casos i facilita la identificació dels 
defectes no admissibles, tret que en l'Especificació de Qualitat es determini qualsevol 
altre criteri. 

4.3.2 Control de sanitat 

Per realitzar els controls de qualitat serà necessari seguir unes pautes i maneres 
establertes prèviament i que vénen definits en: 

- Especificació tècnica de control per líquids penetrants. 
- Especificació tècnica de control per partícules magnètiques. 
- Especificació tècnica de control per ultrasons. 
- Especificació tècnica de control per radiografia. 

 
L'elecció dels controls emprats i els nivells d'acceptació a utilitzar hauran de fer-se 
tenint en compte l'afectació de la peça, la seva concepció hidràulica, així com les 
exigències en servei que vagi a haver de suportar, com a accions erosives, el risc de 
cavitació, la fatiga per xoc, l'existència de sol·licitacions alternatives, la tensió de treball 
de les zones considerades, etc. 
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Les persones encarregades d'efectuar els exàmens no destructius així com 
d'interpretar els seus resultats i de treure conclusions a partir d'aquests, hauran 
d'estar qualificades segons un procediment escrit. Aquestes persones hauran de 
posseir una experiència en relació amb la importància de les decisions que hagin de 
prendre. 
 
4.3.3 Control de l’estanquitat sota pressió 

Aquest tipus d'assaig és rarament realitzable en la fosa en condicions adequades, per 
la qual cosa sovint es renuncia a la seva realització. 
 
Per contra, les peces exposades a la pressió, una vegada que han estat acabades, són 
sotmeses a un assaig sota pressió en els tallers del constructor o en l'obra. El 
constructor ha de precisar en el plànol d'aquestes peces les condicions de realització 
d'aquest assaig, com la naturalesa del fluid que transmet la pressió, o la durada de la 
mateixa, la qual cosa permet al subministrador realitzar la peça de manera que 
aquesta pugui suportar adequadament aquells esforços pels quals s'ha dissenyat. 

 
4.4 Controls dimensionals 

4.4.1 En la fase de lliurament pel subministrador 

Els controls dimensionals i les toleràncies que han de tenir les peces a realitzar pel 
subministrador seran precisats pel constructor des del moment de la petició d'ofertes. 
La complexitat de les toleràncies dimensionals existents en les formes hidràuliques fa 
complicada l'elaboració de normes generals. 
 
En la seva resposta a l'oferta, el subministrador acceptarà o discutirà les toleràncies. 
Tingui's en compte que aquestes toleràncies tenen una incidència directa sobre el 
preu, com més reduïdes siguin, més complexa serà la fabricació. 
 
4.4.2 En la fase de lliurament pel constructor 

El constructor és l'única part adequada per decidir tolerar eventuals diferències en el 
referit a perfils i dimensions hidràuliques i valorar les conseqüències des del punt de 
vista de les garanties de funcionament que ell prèviament hagués acordat. 

L'excepció a l'anterior són els casos sotmesos a les recomanacions de la Comissió 
Electrotècnica Internacional (Modificació No 1 de Setembre de 1977 de la publicació 
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193, capítol 4, paràgrafs 2.2, 2.3 i 2.4 per a les turbines hidràuliques i la publicació 497 
primera edició, capítol 4, paràgrafs 15.2, 15.3 i 15.4 per a les bombes d'acumulació). 
 

4.5 Especificació tècnica de control per líquids penetrants 

4.5.1 Objecte i camp d'aplicació 

Els líquids penetrants s'empren per detectar defectes oberts en la superfície de les 
peces que s'inspeccionen, d'això es dedueix que només es podran detectar amb aquest 
assaig no destructiu defectes en la superfície de la peça o defectes considerats com a 
interns però que aflorin en la superfície. 
 
En general, aquest control està indicat per a peces acabades. No obstant això, pot 
utilitzar- se en fases intermèdies de fabricació, en particular per al control de les 
cavitats de sanejat, sempre que en les fulles de fabricació o prescripcions de qualitat 
figuri aquesta operació. 
 
La persona que realitzi l'assaig i avaluï posteriorment els resultats del mateix haurà 
d'estar qualificada amb el nivell 11 establert en els requisits SN- TC- 1 A o segons les 
Recomanacions per a la Qualificació i Certificació del Personal d'assajos No Destructius 
de l'Associació Espanyola per al Control de la Qualitat (AECC). 
 
4.5.2 Preparació de les superfícies 

La preparació de les superfícies en l'assaig de líquids penetrants té per objecte 
aconseguir que les condicions superficials de la peça siguin tals que es pugui garantir la 
correcta interpretació dels resultats que s'obtinguin en l'assaig. 
Les superfícies a examinar hauran d'estar netes i seques pel que cal eliminar totalment 
tots les possibles restes en la mateixa de substàncies com a òxid, taladrina, escòries de 
soldadura, grassa, oli, aigua, pols, etc. 
 
Si la rugositat de la peça és excessiva, pot alterar la interpretació dels resultats, per la 
qual cosa el valor de la rugositat màxima Re es limitarà a valors adequats, 12 pm (N10) 
realitzant-se alguna operació prèvia de mecanitzat o amolat si fos necessari.  
 
En aquelles superfícies on s'hagin efectuat tractaments mecànics superficials que 
puguin impedir la penetració del líquid, les superfícies a examinar hauran de ser 
amolades prèviament a la realització de l'assaig. 
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En el cas que es realitzi un examen per partícules magnètiques per via humida, és 
recomanable efectuar prèviament el control per líquids penetrants per poder 
contrastar els resultats d'aquests dos assajos. 
 
4.5.3 Condicionis realització de l'assaig 

4.5.3.1 Temperatura 

Els líquids emprats per a la realització d'aquest assaig tenen unes propietats 
característiques, com el seu poder humectant, ser químicament inerts, no ser tòxics 
(perquè la seva manipulació sigui segura), etc.  

A causa d'això, les temperatures dels líquids i de la superfície a examinar, han d'estar 
compreses dins d'un camp comprès entre 15 i 60 ºC aproximadament, perquè es vegin 
afavorits els fenòmens en què es basa l'assaig de líquids penetrants. 

Fora d'aquests límits tèrmics, l'eficàcia dels productes i del procediment haurà de 
demostrar- se a la temperatura prevista d'utilització. El líquid penetrant és un derivat 
del petroli pel que el límit superior de temperatura no ha de ser superat pel risc 
d'inflamació que provocaria aquesta circumstància.  

Quant al límit inferior de temperatura de treball, es dóna amb la finalitat de que el 
líquid penetrant tingui un poder humectant suficient com per permetre la penetració 
en els defectes, fenomen que es veu dificultat si la temperatura no és suficientment 
alta. 

En qualsevol cas, les temperatures abans esmentades són solament orientatives, per la 
qual cosa s'hauran de seguir les indicacions i recomanacions establertes pel fabricant 
del producte que s'empri. 
 

4.5.3.2 Il·luminació 
Per a la correcta apreciació dels resultats, la il·luminació del lloc en el qual es realitzi 
l'assaig ha de ser suficient, per a això, l'examen podrà realitzar-se a plena llum o amb 
llum artificial produïda per un tub fluorescent de 80 W col·locat a 1 m de distància. 
També es podrà emprar una il·luminació equivalent a les anteriorment esmentades. 

 
4.5.3.3 Materials de treball 

Per realitzar els assajos mitjançant líquids penetrants s'utilitzarà un kit format pels 
següents productes: 
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1) Penetrant ARDROX 966P (aerosol) 
2) Eliminador ARDROX 966 PR 551 (aerosol o granel) 
3) Revelador ARDROX 966 (aerosol) 
Del lot emprat en els assajos s'adjuntarà els seus certificats de Garantia de 
Qualitat segons DIN 50.04913.1 .b. o equivalent a aquesta. 
 

4.5.4 Procediment 

L'assaig per líquids penetrants es basa en els fenòmens de capil·laritat i d'exsudació 
que es produeixen entre el líquid i la superfície en què s'aplica est.  
 
El mètode més comú consisteix a utilitzar un líquid penetrant acolorit eliminable 
mitjançant aigua, amb el qual s'impregna la superfície a examinar. Aquesta superfície 
és posteriorment netejada per eliminar l'excés de líquid penetrant aplicat. La lectura es 
fa per aplicació d'una capa d'un producte denominat revelador. 
 
En cas d'haver-hi un acord previ, es podrà utilitzar- se qualsevol altre mètode. Per 
realitzar un assaig de líquids penetrants els passos més habituals són els següents:  
 

- Preparació de la superfície a examinar, aquest aspecte ja va ser tractat en un 
apartat anterior, es basa que la superfície ha d'estar neta i seca. 

 
- Per eliminar les restes d’òxid, escòries de soldadura o altres materials que 

dificultin l'assaig es podran emprar raspalls metàl·lics, queixals o els 
instruments adequats per a tal fi.  

 
- En l'apartat anterior referit als materials de treball ve especificat el dissolvent 

que s'emprarà, encara que es pot emprar també un altre que sigui similar al 
citat anteriorment. 

 
- Aplicació del líquid penetrant, aquesta podrà fer-se mitjançant immersió, amb 

pinzell o mitjançant polvorització, aquesta última es farà fent que la distància 
entre l'aerosol i la superfície a examinar estigui compresa entre 40 i 60 
centímetres. 

  
El líquid penetrant ha d'aplicar-se de forma homogènia per tota la superfície que es 
vagi a examinar i haurà de deixar-se en aquesta almenys durant deu minuts, aquest 
temps mínim s'incrementa en el cas de superfícies polides, defectes estrets o 
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temperatures baixes a causa que el líquid penetrant treballa en condicions més 
desfavorables. És habitual que es deixi al líquid un temps entre deu i vint minuts, 
possibilitant així que penetri completament en els defectes que es volen detectar. 
Durant el temps d'aplicació la superfície ha de romandre humida.  
 
Eliminació de l'excés de penetrant, per a això s'empra un drap humit, s'esbandeix o es 
polvoritza aigua a temperatura moderada (inferior sempre a 50°C) i pressió mitjana (la 
màxima pressió utilitzable és 3.5 bars). L'eliminació de l'excés de líquid penetrant 
sempre ha de fer-se una vegada superat el temps d'aplicació del mateix, perquè aquest 
hagi pogut penetrar en els defectes. 
Neteja de la superfície a examinar, una vegada que s'hagi eliminat l'excés de líquid 
penetrant s'ha de netejar i assecar la superfície emprant draps que no es desfilin (para 
no embrutar a la mateixa) o paper absorbent.  
 
Aplicació del producte revelador, est sol anar en forma de suspensió en un líquid (via 
humida). A causa que és una suspensió, és molt recomanable de cara a aconseguir una 
homogeneïtat adequada que l'aplicació del producte revelador es produeixi quan 
s'hagi acabat d'agitar a la suspensió. El revelador pot aplicar-se de qualsevol forma que 
permeti que la capa que formi el mateix sigui fina, homogènia i que no pertorbi al 
líquid penetrant que es troba a l'interior dels defectes. 
El líquid penetrant es difon ràpidament en el revelador, per la qual cosa l'examen de la 
peça ha de fer-se segons es vagi aplicant el revelador a la mateixa. Una vegada 
obtingudes les indicacions, es compararan aquestes amb els criteris d'acceptació, això 
ha de fer-se en un període de temps que habitualment està comprès entre deu i vint 
minuts. 
 
4.5.5 Interpretació dels resultats obtinguts 

Indicació és qualsevol taca d'exsudació obtinguda després d'haver aplicat el líquid 
revelador. Existeix una terminologia molt concreta referent als tipus d'indicacions que 
es poden trobar una vegada realitzat l'assaig: 
  
Indicacions "veritables" són les que resulten de discontinuïtats mecàniques. 
Indicacions "circulars" són les que presenten una forma més o menys el·líptica, sent la 
seva longitud inferior a tres vegades la seva amplària mitjana. Indicacions "lineals" són 
aquelles la major longitud de les quals és superior a tres vegades la seva amplària 
mitjana. 
Indicacions “alineades1” són aquelles que sent tres o més, estan una a continuació de 
l'altra i sent la distància entre elles inferior a dos mil·límetres de vora a vora de les 
mateixes. 
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Les irregularitats superficials com els solcs d'eina emprada o altres similars a aquestes, 
són susceptibles de generar també indicacions. Qualsevol indicació que es reveli 
ambigua, haurà de ser considerada com a defecte i es repetirà l'assaig per verificar si 
veritablement es tracta d'un defecte o no, en cas  necessari, es farà un retoc previ de la 
superfície. 
 
Excepte acord amb el constructor, les grans zones pigmentades seran declarades no 
acceptables. Les indicacions aïllades de longitud inferior a 1,5 mm no es prendran en 
consideració. 
 
La zona examinada mitjançant líquids penetrants serà avaluada i classificada per 
comparació amb els criteris aquí indicats que defineixen cinc classes de qualitat 
numerades de l'1 al 5 i l'ordre del qual de qualitat és decreixent. La superfície de 
referència serà d'1 dm2 i podrà ser de forma quadrada o rectangular, si ben la seva 
longitud màxima estarà limitada a 250 rpm. 
 
La forma de la zona de referència vindrà donada per la morfologia i les dimensions de 
la zona examinada o segons la repartició més desfavorable de les indicacions oposades 
en la mateixa. En el cas d'indicacions especials, o indicacions lineals manifestament no 
assimilables a qualsevol de les classes previstes, aquestes hauran de ser objecte d'una 
decisió adequada a cada cas particular. 
 
4.5.6 Criteris d'acceptació 

Per als diferents criteris d'acceptació s'utilitzarà una imatge patró. La zona examinada 
en l'assaig serà avaluada per comparació amb la imatge patró en cada classe, la qual 
representa una superfície d'1 dm2.  
 
Com ja es va dir abans, podrà ser de forma quadrada o rectangular i la seva longitud 
màxima està limitada a 250 mm. La superfície de comparació es col·locarà de manera 
que es prengui la repartició més desfavorable d'indicacions a la zona a considerar. 
 
Classe 1 
> Cap indicació circular de dimensió superior a 3 mm. 
> Cap indicació lineal. 
> Cap indicació alineada. 
> Superfície total de les indicacions no superior a 10 mm2/dm2. 
 
 
 



 Condicions tècniques i particulars 

 

62 

 

Classe 2 
> Cap indicació circular de dimensió superior a 4 mm. 
> Cap indicació lineal. 
> Cap indicació alineada. 
> Superfície total de les indicacions no superior a 20 mm2/dm2. 
 
Classe 3 
>Cap indicació circular de dimensió superior a 5 mm. 
>Cap indicació lineal. 
>Cap indicació alineada. 
>Superfície total de les indicacions no superior a 50 mm2/dm2. 
 
 
Classe 4 
>Cap indicació circular de dimensió superior a 6 mm. 
>Cap indicació lineal. 
>Cap indicació alineada d'una longitud superior a 10 m. 
>Superfície total de les indicacions no superior a 125 mm/dm2. 
 
Classe 5 
>Cap indicació circular de dimensió superior a.8 mm. 
>Cap indicació lineal de longitud superior a 7 m. 
>Cap indicació alineada que constitueixi una longitud superior a 16 mm. 
>Superfície total de les indicacions no superior a 250 mm2/drn2. 
 
4.5.7 Informe del control 

Aquest haurà d'incloure com a mínim la informació relativa al lloc, data de l'examen, 
designació i identificació de la peça i nombres de comanda i de bugada de la mateixa. 
 
També haurà d'incloure el tipus d'acer fos, fase de fabricació, zones controlades, 
referència a aquesta especificació, designació dels productes utilitzats en l'assaig i el 
resultat de l'assaig, que podrà ser de conformitat o no amb l'especificació de qualitat 
que s'hagués de complir. 
 
L'informe haurà de contenir el nom i la signatura de l'inspector encarregat de l'assaig, 
així com les observacions addicionals que es consideressin necessàries. 
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4.6 Especificació tècnica de control mitjançant partícules magnètiques 

4.6.1 Objecte i camp d'aplicació 

L'objecte de l'assaig no destructiu mitjançant partícules magnètiques és detectar 
eventuals defectes propers a la superfície, hagin aflorat o no en la mateixa, aquest 
assaig permet detectar defectes superficials i subsuperficials, les peces a les quals es 
vagin a sotmetre a aquest assaig hauran de presentar un ferromagnetisme suficient.  

Aquest examen es fa generalment sobre superfícies brutes o escalabornades, si bé pot 
aplicar-se sobre superfícies acabades, adoptant les precaucions necessàries. 

 
4.6.2 Preparació de les superfícies 

Les superfícies en les quals es vagi a realitzar l'assaig han d'estar netes, exemptes d'oli 
grassa, sorra o qualsevol altra anomalia que pogués dificultar la bona interpretació de 
les indicacions magnètiques que produeix l'assaig. De totes maneres, l'estat de la 
superfície serà definit en l'Especificació de Qualitat que s'apliqui. 
 
Per a les parts escalabornades o amolades, en principi s'especificarà una rugositat Re 
no superior a 12,5 pm (N10). Per a les parts que hagin de quedar brutes, se seguirà la 
norma GE 70-2, concretament, el seu apartat 3.1. Ha de tenir-se en compte que un 
granallat massa actiu pot dificultar la detecció dels defectes menys visibles i fins i tot 
emmascarar-los, a causa d'això, es recomana limitar aquesta operació a l’ estrictament 
necessari. 
 
4.6.3 Creació del camp magnètic 

4.6.3.1 Procediment de magnetització 
Hi ha diversos mètodes per aconseguir la creació del camp magnètic, aquest serà creat 
mitjançant pas de corrent altern o rectificada d'una o dues alternances a través de la 
peça. 
 
L'ús de corrent alterna aconsegueix una major sensibilitat per a la detecció de defectes 
oberts en la superfície, mentre que el corrent rectificat facilita la detecció de defectes 
subsuperficials. 
 
Previ acord amb el constructor, pot utilitzar- se qualsevol altre procediment que es 
consideri adequat. En cas d'emprar- se un electroimant, aquest ha de ser 
obligatòriament alimentat amb corrent altern. 
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Si l'examen és en superfícies ja acabades, per tractar de limitar l'efecte d'arcs que 
eventualment es produeixin, és necessari acoblar als elèctrodes "coixinets" en metall 
fusible, també pot emprar- se un electroimant. L'Especificació de Qualitat podrà 
precisar el mètode de magnetització i el tipus de corrent a utilitzar per aconseguir 
aquesta. 
 

4.6.3.2 Intensitat de camp magnètic 
La intensitat de corrent, la separació entre elèctrodes i el recobriment existents a les 
successives zones a controlar han de permetre que a cada zona examinada hi hagi un 
camp tangència1 (que es defineix com el valor mitjà entri 
comenti rectificada i valor eficaç en comenti alterna) igual o superior a 2000 A/m (és a 
dir 25 Oe), sense que se sobrepassi el valor que provoca l'aparició d'indicacions per la 
saturació del material ferromagnètic. 
  
L'excepció a això últim serà la zona adjacent als elèctrodes per motius obvis. Si no es 
disposa d'un equip de mesura del camp magnètic, s'acceptarà que la condició 
precedent es compleix per a una intensitat eficaç de comenti de 50 A per cada 
centímetre de separació entre els elèctrodes que produeixen la magnetització. 
 
Per als acers inoxidables ferromagnètics, la intensitat que s'empri en la magnetització 
haurà de ser major, poden ser necessaris valors de fins a 7000 Alm. 
 
Si l'equip està graduat en intensitat de cresta, aquesta es convertirà en intensitats 
eficaces (que són mitjanes quadràtiques). Per al cas de corrent rectificat d'un 
semiperíode es realitza mitjançant: 

𝐼𝑒𝑓 = 0,51 · 𝐼𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 
 
Si la corrent és rectificada de dos semiperíodes i alterna es realitza la conversió amb: 

𝐼𝑒𝑓 = 0,71 · 𝐼𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 
 
Cal assegurar que els indicadors donin una resposta positiva, encara que els camps 
magnètics siguin febles. 
 
 
4.6.4 Producció de la imatge magnètica. 

La imatge magnètica es pot obtenir mitjançant mètodes diversos, entre els quals s’ 
incloent pols magnètica seca, pols magnètica en suspensió en un líquid apropiat i pols 
magnètica fluorescent en suspensió en un líquid apropiat. 
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Qualsevol d'aquests productes ha d'aplicar-se sobre la superfície a examinar. 
En el cas que s'utilitzi pols magnètica fluorescent, l'observació es realitzarà 
mitjançant llum ultraviolada. 
 
L'Especificació de Qualitat podrà precisar el producte a utilitzar en els diferents casos 
que es puguin presentar. El mètode emprat per aplicar el producte ha d'assegurar una 
repartició regular de les partícules magnètiques sobre tota la superfície a controlar 
perquè les lectures de resultats siguin correctes. 
 
El recipient que contingui el revelador liquido ha de ser agitat freqüentment per 
facilitar també això últim. Els productes utilitzats en els assajos han de tenir una 
granulometria, un color i una concentració adequats per assegurar una sensibilitat i un 
contrast convenients, per aconseguir això, s'hauran de tenir presents les condicions en 
les quals es vagi a realitzar l'assaig de partícules magnètiques. En el procediment amb 
pols fluorescent, el llum ultraviolat haurà de tenir la potència suficient i la llum 
ambiental haurà d'atenuar- se en cas que dificulti la lectura de resultats. 
 
L'eficàcia del producte emprat en l'assaig es verificarà per mitjà d'un indicador disposat 
sobre la peça durant el transcurs del control (per exemple al Berthoid, Am\JOR o 
ASTM). 
 
4.6.5 Manera d'operar 

Cada superfície elemental serà controlada successivament segons dues adreces 
perpendiculars, això es deu al fet que l'assaig de partícules magnètiques detecta ben 
defectes l'orientació dels quals sigui perpendicular a la de les línies de camp magnètic 
de la zona a inspeccionar, però detecta malament aquells defectes l'orientació dels 
quals sigui paral·lela a les línies de camp magnètic. 
 
Per facilitar el sondeig, les zones a controlar poden ser prèviament quadriculades amb 
guix o qualsevol altre mitjà adequat excepte en el cas de superfícies de petita 
dimensió. Els elèctrodes podran disposar-se paral·lelament als costats o a les diagonals 
del quadriculat anteriorment esmentat. 
 
Si els elèctrodes es disposen paral·lelament als costats de la quadrícula, per a una 
separació de quadrícula entre 150 i 200 mil·límetres, la separació entre els 
elèctrodes estarà compresa entre 190 i 240 mil·límetres. En aquest cas la intensitat 
mínima eficaç prendrà un valor entre 950 i 1200 A. 
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Si els elèctrodes es disposen segons les diagonals de la quadrícula, per a una 
separació quadrícula entre 150 a 200 mil·límetres, els elèctrodes hauran d'estar 
separats per una distància entre 250 i 300 mil·límetres. La intensitat eficaç mínima serà 
entre 1250 i 1500 ampers. 
 
A les zones elementals considerades, el revelador s'aplicarà durant 3 segons alhora 
que es produeix la circulació de la comenti, la qual es mantindrà durant un segon més 
que l'aplicació del revelador de cara a facilitar l'estabilització de les indicacions. 
L'examen es farà visualment sense esperar una vegada fet l’ anteriorment esmentat. 
 
Si estarà permès realitzar l'examen després d'haver tractat diverses d'aquestes zones 
elementals, sempre que es compleixi que les successives aplicacions del producte 
revelador no esborren les indicacions que prèviament s'haguessin format. 
 
Si l'assaig ha de realitzar-se en una zona amb gran inclinació i amb pols seca, podria 
succeir que en finalitzar el pas del corrent les indicacions ja no fossin 
visibles, en haver caigut la pols per efecte de la gravetat. En aquest cas l'examen ha 
d'efectuar-se durant el pas de corrent, per evitar el problema abans esmentat. 
 
4.6.6 Interpretació dels resultats 

L'assaig per partícules magnètiques es basa que posa en evidència les discontinuïtats 
que deformen el camp magnètic en la superfície que s'està inspeccionant, per 
concentració local de les partícules al voltant de les citades discontinuïtats. Aquestes 
concentracions són més o menys definides en funció de la profunditat, naturalesa i 
magnitud de les discontinuïtats que existeixin en el material. 
 
Les indicacions es poden produir per multitud de causes, com a esquerdes, fissures, 
plecs, xuclets, suports de mascle, porus, inclusions i altres defectes, que podran ser 
més o menys volumètrics. 
 
No obstant això, les indicacions poden deure's a diferències en l'estructura del metall, 
sobretot a les zones adjacents a les reparacions fetes per soldadura en determinats 
tipus d'acer, aquestes indicacions no indicaran per tant la presència de discontinuïtats 
en el material. 
 
Així mateix, les singularitats presents en la superfície, com les corbes d'enllaç de radi 
petit, així com solcs de mecanització o amolat, o fins i tot la magnetització local 
romanent deguda a un cable elèctric poden disminuir o augmentar la concentració de 
partícules en aquesta zona. 
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La conclusió de l'anterior és que l'assaig mitjançant partícules magnètiques permet 
detectar una gran quantitat de defectes, però en ocasions poden sorgir indicacions 
errònies, que indiquin l'existència d'un defecte quan en realitat aquest no existeix. 
 
4.6.7 Criteris d'acceptació 

Les indicacions que es tindran en compte són aquelles que prèviament s'hagi acordat 
que es deuen a una particularitat de la superfície o a una discontinuïtat de l'estructura, 
això ja va ser tractat en l'apartat concernent a la interpretació dels resultats d'assajos 
mitjançant partícules magnètiques. 
 
En cas de desacord, es podrà repetir l'assaig, realitzar un lleuger amolat local i 
provocar una millora de les condicions de magnetització de la zona estudiada. Si el 
dubte respecte a la indicació persistís, s'efectuarien assajos mitjançant líquids 
penetrants a la zona considerada. 
 
Els criteris d'acceptació per a cada classe figuren en la taula següent: 
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Sent les anotacions contingudes en la taula anterior les següents: 
S: Classe excepcional (zones crítiques altament sol·licitades). Si es presenta una 
concentració nombrosa d'indicacions petites, encara que aquestes siguin puntuals, la 
superfície implicada haurà d’esmolar- se per seguir l'evolució de les mateixes; si 
aquestes tenen tendència a allargar-se i a apropar-se, es procedirà a reparar. 
(3) L és la longitud de la indicació més llarga. 
(4) En cas de desacord i si la naturalesa del defecte no pot ser demostrada, 
serà assimilada a una discontinuïtat lineal. Tingui's en compte també que les 
indicacions de grandària en tom a un mil·límetre no es prenen en consideració.  
 
L'especificació de qualitat definirà la classe a utilitzar a cada zona que s'hagi de 
controlar. Per a les parets de les cavitats de sanejat, el Constructor podrà 
especificar una classe de qualitat diferent de la prevista per a la superfície. 
 
4.6.8 Informe del control 

L'informe de control ha d'indicar com a mínim: 
Lloc i data de l'examen. 
Designació i identificació de la peça. 
Nombres de comanda i de bugada. 
Tipus d'acer fos. 
Fase de fabricació i zones controlades per l'assaig. 
Referència a aquesta especificació. 
Equip utilitzat, tipus de corrent de magnetització, i naturalesa de les partícules 
magnètiques. 
Conformitat, o no, de la peça respecte a l'especificació de qualitat establerta per a la 
mateixa. 
Observacions que es considerin adequades. 
Nom i signatura de l'inspector. 
 

4.7 Especificació tècnica de control per ultrasons 

4.7.1 Objecte i camp d'aplicació 

L'assaig no destructiu basat en ultrasons té com a objectius trobar defectes interns en 
les peces examinades, així com estimar la seva importància (naturalesa, dimensions i 
posició) si això és possible. 
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L'examen mitjançant ultrasons pot aplicar-se a totes les peces realitzades en acer fos 
ferrític o martensític. No obstant això, hi ha factors com la forma de les peces o la 
grandària del gra d'aquestes que poden limitar la seva ocupació i fer molt difícil o 
impossible la interpretació dels resultats obtinguts. 
 
El mètode descrit en la present especificació està basat en la utilització d'un palpador 
normal d'ones longitudinals. Si l'especificació de qualitat requereix l'ocupació d'un 
altre tipus de palpadores d'ultrasons, particularment per a la detecció i caracterització 
de defectes molt propers a la superfície o a les zones tot esperant soldadura, llavors 
l'especificació de qualitat haurà d'indicar l'especificació que s'haurà d'aplicar en 
aquests casos. 
 

4.7.2 Observacions preliminars 

El mètode utilitzat, denominat impulsos d'emissió, consisteix a interpretar sobre la 
pantalla els ressons rebuts per un palpador després del retorn de l'impuls d'ultrasons 
que el mateix ha creat anteriorment. 
S'haurà de tenir en compte l'evolució de les amplituds o posicions que presentessin 
aquests ressons segons vagi canviant la posició del palpador. 
 
L'amplitud d'un ressò està lligada a l'existència de superfícies en les quals reboten els 
ultrasons a una distància donada, i depèn també de les característiques de reflexió dels 
ultrasons que aquestes superfícies posseeixin en l'adreça considerada. 
 
Això explica la complexitat que comporta deduir la naturalesa i dimensions d'aquells 
que provoca els ressons d'ultrasons detectats i, per tant, el caràcter convencional dels 
límits d'acceptació proposats en la present especificació. 
 
A causa d'això, l'examen mitjançant ultrasons no és completament concloent, per la 
qual cosa es requereixen anàlisis addicionals per poder assegurar totalment la 
conformitat de la peça analitzada respecte de les especificacions que ha de complir. 
 
L'eficàcia de l'assaig per ultrasons i el cost associat a est depèn en bona mesura de la 
meticulositat amb que es realitzi, això inclou el temps necessari per a l'assaig i 
l'accessibilitat de les zones a controlar.  
 
El Constructor haurà de, doncs, adaptar les seves exigències relatives a la preparació 
de superfícies, manera de sondeig, classes d'acceptació, etc., al problema específic que 
presenta cada part de la peça per la qual s'ha prescrit l'examen per ultrasons. 
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4.7.3 Condicions d'operació 

L'examen per ultrasons serà sempre efectuat després del tractament tèrmic de 
qualitat al que se sotmeti a la peça. L'Especificació de Qualitat precisarà els estats de 
superfície a respectar per poder dur a terme el control, això tindrà en compte també 
els criteris d'acceptació que afectin a la peça. 
 
Una rugositat corresponent al patró N10 (12,5 pm) generalment és acceptable, en 
permetre realitzar correctament l'assaig. En tots els casos, les superfícies en contacte 
amb el palpador seran regulars i sense asprors o ondulacions que dificultin la 
transmissió de les ones d'ultrasons i el desplaçament del palpador. 
  
La calamina resultant de l'eliminació de les massalotes o del tractament tèrmic així 
com qualsevol resta de pellofa, òxid, escòries de soldadura, etc seran eliminats abans 
de realitzar l'assaig. 
 
Si això és possible, s'han d'eliminar entalles, vorells o elevacions que pogués presentar 
el material amb la finalitat d'assegurar un bon contacte entre el material i el palpador 
en un espai suficient perquè l'assaig es faci de forma correcta. 
 
S'utilitzarà un producte d'acoblament que permeti una adequada transmissió dels 
ultrasons, entre els quals es poden utilitzar figuren la pasta de cel·lulosa i l'oli. 
S'utilitzarà el mateix producte d'acoblament per al calibrat i per als exàmens, l'aparell 
emprat serà del tipus clàssic i, com a mínim, serà capaç d'utilitzar un camp de 
freqüències comprès entre 1 a 5 MHz.  
 
Recordi's que a major freqüència dels ultrasons, menors seran els defectes que es 
puguin arribar a detectar. L'aparell d'ultrasons estarà proveït d'un dispositiu per al 
reglatge de l'amplificació graduat en decibels, la precisió dels quals serà de 2 dB dins 
dels camps utilitzats.  
 
L'escala vertical serà lineal amb una tolerància de +5% com a mínim fins al 75% de la 
seva altura màxima.  La base de temps de l'aparell serà regulable de forma contínua i 
la seva diferència de linealitat ha de ser inferior al 2% del valor de la mesura per 
garantir una bona precisió. Les toleràncies anteriorment indicades són indicatives. 
 
Si aquests valors anessin superats, podria ser necessari tenir-ho en compte per a casos 
límit que es poguessin presentar. Els palpadors utilitzats són palpadors normals d'ones 
longitudinals. Excepte impossibilitat, a causa de la forma o la permeabilitat, el seu 
diàmetre estarà comprès entre 19 I 26 mm i la seva freqüència entre 2 i 2,5 MHz. 
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Generalment aquests palpadors estan proveïts d'una sola protectora tova que dificulta 
el seu desgast amb l'ús. 
 
Abans de la seva utilització, es verificarà la resolució i sensibilitat del conjunt format 
pel palpador i l'aparell per mitjà d'una peça de calibratge internacional. 
 
Resolució: en la ranura de 2 mm, emprant palpadors normals de freqüència igual a 2 
MHz o més, hauran d'obtenir- se tres ressons. 
Sensibilitat: per a una freqüència de 2 a 2,5 MHz, el nombre de ressons obtinguts 
sobre la sola de plexiglàs seran com a mínim tres, això podria fer necessari augmentar 
l'amplificació al màxim, per a investigacions complementàries que s'hagin previst, 
poden utilitzar- se altres tipus de palpadors d'ultrasons, com els palpadors angulars 
d'ones transversals (recordi's que fins ara eren tots d'ones longitudinals).  
 
Els angles de refracció més habituals en aquests palpadors són de 45º, 60º i 70º pel 
que fa a la normal de la superfície en què es recolza el palpador angular. 
 
Un altre tipus de palpadors d'ultrasons són els denominats ES, que posseeixen cristalls 
emissor i receptor diferenciats i que serveixen sobretot per buscar defectes 
superficials en la peça inspeccionades.  
 
Aquests palpadors generalment no estan proveïts d'una sola flexible el que fa 
necessari una adequada preparació de la superfície fins que sigui prou llisa i plana. 
 
4.7.4 Manera d'operació 

El va imposar d'emissió que produeix l'equip d'ultrasons emprat pot permetre de 
vegades l'ajust del mateix, en aquest cas, s'emprarà un impuls d'emissió amb la 
potència mínima compatible amb les diferents necessitats de l'assaig. 
 
Les característiques de l'impuls d'emissió no es modificaran durant l'assaig. Per al 
calibratge del palpador i l'avaluació de les indicacions obtingudes en l'assaig, el 
comandament que regula l'amplificació haurà d'estar en la posició 0. 
 
La base de temps haurà d'estar reglada de manera que es maximitzi la separació 
l'impuls d'emissió i els ressons més allunyats que es poguessin produir, això es deu al 
fet que així es mesurarà de forma més precisa. 
 
Les consideracions anteriors s'efectuaran, lògicament, tenint en compte de les 
possibilitats de reglatge de l'equip que es vagi a utilitzar.  
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Per al calibrat s'empren únicament les distàncies entre dues o més ressons de distància 
prèviament coneguda.  
La distància entre la impulsió d'emissió i el primer ressò no pot emprar- se per l'efecte 
denominat de "camp proper", que fa que la precisió a la zona propera a l'emissió no 
sigui prou alta com per calibrar amb ella.  
 
La posició d'un ressò respecte a una referència en la pantalla permet determinar la 
profunditat a la qual es troba l'element que produeix el citat ressò, que pot ser tant un 
defecte com a característiques pròpies de la peça com l'espessor de la mateixa. 
 
Per al reglatge de l'amplitud dels ressons es poden utilitzar peces patró d'espessors 
coneguts. Aquestes peces existeixen tant amb un espessor fix com a escalonades. 
Aquestes peces poden tenir trepants les indicacions dels quals figuren en 
l'especificació de qualitat: Amb trepants de fons pla de diàmetre 6 mm, la tolerància 
del qual de -0 i +0.4 i els eixos del qual seran perpendiculars a la superfície examinada. 
 
Amb trepants cilíndrics del mateix diàmetre, però els eixos del qual seran paral·lels a la 
superfície examinada. Les peces patró estaran preferiblement fabricades d'acer i és 
desitjable que les seves característiques relatives a la propagació dels ultrasons en 
elles siguin el més similars possibles a les de la peça que es va a sotmetre a l'assaig. 
L'amplària de les peces patró serà superior a 50 mm i a: 
 

𝐿 =
𝜆 · 𝑑
𝐷

 

 
En l'expressió anterior λ  és la longitud de les ones d'ultrasons en la peça, d és la 
distància i D és el diàmetre del cristall que genera els ultrasons. Per obtenir les corbes 
de referència, posar successivament el palpador sobre cadascun dels trepants útils de 
la peça patró emprada, s'hauran de conèixer els espessors en els quals es va a calibrar 
(mínim 3 espessors).  
 
En la posició del ressò màxim es reglarà l'amplificació perquè l'altura d'est oscil·li entre 
el 75% i la totalitat de l'altura de la pantalla. Es marcaran en la pantalla els becs dels 
ressons corresponents a cada trepant que es van obtenir anteriorment. Si es donés el 
cas que l'altura d'algun ressò resulta inferior al 20% de l'altura total de la pantalla, 
s'augmentaria l'amplificació de 6 a 12 dB en aquests punts, anotant- se també el guany 
suplementari que s'acaba d'introduir. 
Traçar una línia que passi pels diferents punts i perllongada cap a l'esquerra 
horitzontalment. S'obté així la corba de referència d'amplificació corresponent AO. 
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Per tenir en compte els diferents estats de superfície i d'absorció dels ultrasons en 
l'espai comprès entre la peça a examinar i la peça patró, es modificarà l'amplificació 
procedint com en el cas dels generadors de ressons artificials, es traçarà una línia que 
passi pels becs dels ressons de fons corresponents als diferents espessors dels trepants 
de les peces patró, d'amplificació corresponent Al. 
 
A continuació es posarà el palpador sobre una zona sana de la peça les parets de la 
qual siguin paral·leles i l'estat de les quals de superfície sigui equivalent al de la zona 
que es desitja examinar, reglant- se l'amplificació d'aparell fins que s'hagi elevat el 
ressò de fons sobre la línia traçada sobre la pantalla. Denominarem A2 a l'amplificació 
obtinguda.  
 
En el moment de realitzar-se l'examen mitjançant ultrasons, l'amplificació haurà de 
prendre el valor AO-(A2- Al). També podria ser necessari modular aquesta correcció en 
funció de la profunditat existent, per exemple, repetint l'operació precedent per a 
diferents espessors i interpel·lant si fos necessari. 
 
Una forma de no haver de realitzar tot l'anterior és mitjançant la utilització 
de diagrames de referència ja existents. Si existeix un acord previ entre les parts, la 
corba de referència podrà igualment ser establerta utilitzant els diagrames facilitats 
per diferents fabricadors de palpadors, en els quals s'inclouen per a un tipus 
determinat de palpador les corbes corresponents al ressò de fons, a més dels ressons 
de trepants de fons pla de diàmetres diferents. 
 
En aquest últim cas, seria necessari verificar prèviament, mitjançant l'ús de 
peces patró proveïdes de trepants amb fons pla, com a mínim dos punts del 
diagrama que s'anés a emprar. Hi ha diverses formes d'examen, l'especificació de 
qualitat precisarà per a cada zona que es consideri, la modalitat d'assaig que s'ha 
d'efectuar: 
 
Examen al cent per cent, això s'indicarà amb una X en la casella que 
correspongui a la zona en l'especificació de qualitat. En aquest cas el palpador es 
desplaça segons línies paral·leles amb recobriment fins a haver examinat la totalitat de 
la zona. Examen per sondeig. Es pot denominar QL, QP o SL, que al seu torn es 
caracteritzen per: QL seguit per unes xifres significa que el palpador es desplaça al llarg 
de les línies d'una xarxa quadriculada. Les xifres abans esmentades indiquen el pas en 
mil·límetres de la xarxa. 
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QP seguit per unes xifres significa que el palpador s'aplica únicament en 
els punts d'intersecció d'una xarxa com la definida en el cas anterior. SL implica que el 
palpador es desplaçarà segons línies que hauran de ser definides en cada cas. Els 
exàmens per sondeig han de seguir almenys una sèrie mínima de regles, entre les 
quals s'inclouen: Per evitar l'aplicació de la clàusula esmentada el constructor haurà de 
precisar clarament i ràpid (com a més tard, en la pròpia comanda) la localització dels 
creus de la xarxa que es vagi a emprar. Si es detecta una anomalia s'investigarà el seu 
contorn examinant les zones que siguin adjacents a la citada anomalia. La garantia 
obtinguda sobre la conformitat de la classe especificada en tota la zona que s'hagi 
considerat dependrà del pas de la xarxa emprada i de la classe d'acceptació, ja que 
canvis en aquests paràmetres afecten a l'exactitud de l'examen i a la dificulten que 
existeix per superar-ho. 
 
Per a la detecció de les indicacions, s'augmenta l'amplificació el necessari perquè 
l'altura mínima dels ressons a anotar, per a la classe especificada, sigui almenys igual a 
una cinquena part de l'altura total de la pantalla de l'aparell emprat. Les indicacions a 
detectar en l'assaig mitjançant ultrasons seran tant ressons intermedis com a 
atenuacions del ressò de fons que no es deguin a la geometria que presenta la peça en 
aquesta zona. Certes indicacions no podran ser interpretades amb l'exactitud 
desitjable, per la qual cosa poden interpretar- se com a defectes. Aquestes indicacions 
seran indicacions a confirmar i són particularment importants en aquelles zones que 
hagin sofert reparacions considerables. 
 
4.7.5 Criteris d'acceptació 

Es denominarà D a l'altura del ressò màxim produït pel defecte, després d'haver 
ajustat l'amplificació de calibrat, R serà l'altura de la corba de referència a la mateixa 
profunditat, i F serà l'altura del ressò de fons a la zona examinada de parets paral·leles. 
Fo es prendrà com l'altura del ressò de fons en una zona sana de parets paral·leles del 
mateix espessor de la zona a examinar. Es definirà: 
 

Δ𝐹 =  𝐹0 − 𝐹 
 
S es definirà com la superfície formada per les zones elementals obtingudes 
per una agrupació de punts d'indicacions a anotar pel mètode que s'hagi 
definit prèviament. Les indicacions a anotar són aquelles per les quals es compleix: 

𝐷
𝑅

> 0,5 · 𝑅 
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Δ𝐹
𝐹0

≥ 0,2 

Es podran emprar també altres límits, que podran dependre de la classe de 
qualitat o d'allò que es consideri adequat. Es prendran com a indicacions 
puntuals aïllades a aquelles en les quals la seva superfície és inferior a la del palpador 
emprat per realitzar l'assaig. És necessari calcular la superfície de les zones amb 
anomalies que presenti la peça, per a això es marcaran sobre la peça les posicions 
corresponents al centre del palpador per les quals s'ha trobat alguna indicació a 
anotar. Aquests punts s'agruparan en zones elementals de superfície S. Es 
consideraran com a zones elementals diferents aquelles per les quals les distàncies a 
tota zona veïna són majors que la dimensió màxima de les dues zones que s'estiguin 
considerant.  

Si els punts marcats anteriorment no s'agrupen en zones elementals, llavors se'ls 
consideraran indicacions puntuals aïllades. Cal tenir en compte que si la superfície 
inspeccionada no és plana, la determinació de la superfície real de la zona amb 
anomalia pot necessitar un croquis. 

Els criteris d'acceptació d'aquest assaig es poden basar en múltiples 
paràmetres, entre els quals figuren: 

 
Altura del ressò produït pel defecte. 
Atenuació del ressò de fons. 
Superfície de cada zona elemental. 
Superfície total acumulada deguda a les zones elementals. 

 
Si les indicacions superen els criteris d'acceptació que finalment s'especifiquin, el 
constructor haurà de decidir si la peça es repara o si han de confirmar-se els resultats 
obtinguts. 
 
Els nivells d'acceptació poden variar amb la profunditat de la zona que s'estigui 
inspeccionant, si és així, caldrà definir a les diferents classes de qualitat que hi hagi. 
 
Els criteris abans esmentats també poden variar per al cas de zones puntuals aïllades, 
si és així, serà necessari definir els criteris que hauran d'aplicar-se en aquest cas.  
 
No s'han d'establir criteris d'acceptació de caràcter general per la gran quantitat de 
casos que poden donar-se, caldrà tenir en compte les sol·licitacions, la dificultat 
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existent per realitzar el control, el grau de nocivitat de les anomalies que es detectin, 
etc. 
 
P. manera d'exemple, es poden especificar les classes com les contingudes en la 
següent taula, que podrà ser canviada en funció de la informació de la qual es disposi. 

 

(1): Per a les classes 2 a 5, les indicacions puntuals aïllades que superin els 
límits d'acceptació tolerats per a les anteriors classes podran ser acceptades amb la 
condició que la seva quantitat no superi cap d'aquests dos valors: tres per dn2 o trenta 
per m2. 
(2): Es refereix a la superfície màxima de cada zona elemental. 
(3): Es refereix a la suma de les superfícies elementals en tant per cent de la superfície 
a examinar que definís l'especificació de qualitat. 
 
Aquelles indicacions que es consideri que han de ser confirmades requeriran 
l'ús d'altres mitjans, com palpadores diferents als empleats. L'anàlisi posterior al ja 
realitzat buscarà confirmar (o negar) l'existència d'un defecte, i en cas d'existir est, 
buscarà conèixer les seves dimensions i el tipus al que pertany. 
 
El constructor serà qui prengui la decisió en funció de la sol·licitació a 
la qual estigui sotmesa l'àrea estudiada i les possibilitats de creixement que tingui el 
defecte pel tipus de treball que suporti la zona. Si ho considerés necessari, podrà 
sol·licitar que li sigui enviat un informe detallat amb croquis inclòs. 
 
Entre el que podrà sol·licitar figura una radiografia sempre que els criteris per a la 
realització de la mateixa s'haguessin definit en l'especificació de qualitat. 
Segons la present especificació, aquests criteris no s'apliquen tret que s'estigui davant 
indicacions a confirmar. 
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4.7.6 Informe del control 

L'informe del control realitzat ha d'explicar com a mínim amb les següents 
dades: 
Lloc i data de l'examen. 
Designació i identificació de la peça examinada. 
Nombre de la bugada i de la comanda. 
Tipus d'acer. 
Fase de fabricació i zones controlades. 
Referència a aquesta especificació. 
Marca, tipus i palpador emprat en l'assaig. 
Freqüència i tipus del cristall generador d'ultrasons emprats. 
Conformitat (o no) amb l'especificació de qualitat. 
Observacions que es considerin necessàries. 
Nom i signatura de l'inspector. 
 

4.8 Especificació tècnica de control per radiografia 

4.8.1 Objecte i camp d'aplicació 

L'assaig no destructiu basat en radiografies té per objectiu detectar defectes interns en 
peces foses, així com precisar la naturalesa i dimensions dels defectes que s'haguessin 
detectat prèviament mitjançant altres assajos, com per exemple, l'assaig mitjançant 
ultrasons. 
 
Aquest assaig no destructiu és aplicable a qualsevol peça d'acer fos, si ben l'espessor, 
la forma i l'accessibilitat de les mateixes poden provocar que no sempre sigui 
utilitzable. 
 
4.8.2 Preparació de la superfície 

L'assaig de radiografia ha d'utilitzar-se després d'haver-se aplicat el 
tractament tèrmic de qualitat, així mateix, ha de realitzar-se en superfícies que no 
presentin irregularitats que poguessin donar lloc a interpretacions errònies de les 
radiografies que s'obtinguin. 
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4.8.3 Fonts de radiació 

Serà necessari conèixer tant l'espessor de la zona que s'ha de radiografiar 
com el metall que forma la peça. Es podran emprar radiacions X o gamma, s'utilitzaran 
aquelles que permetin realitzar l'assaig de forma correcta. 
 
4.8.4 Pel·lícules radiogràfiques 

La pel·lícula que s'empri per ser impressionada per la radiació, dependrà 
de la radiació emprada, així com de l'espessor de la peça a la zona a examinar. 
 
De ASTM I 94-68 (1974) es poden obtenir aquestes indicacions: 

 

El constructor ha de donar la seva aprovació si es desitja utilitzar pel·lícules 
radiogràfiques de tipus 4. Com a guia per triar adequadament la pel·lícula a emprar es 
pot utilitzar la següent taula: 
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Aquestes indicacions s'han inclòs en representar el nivell habitual de qualitat, 
les tensions representen les energies operatives en aquests casos. 
 
4.8.5 Identificació de les radiografies 

En les radiografies que es prenguin s'haurà de preveure que cadascuna de les mateixes 
tingui almenys dues referències visibles en la mateixa. Si és possible, les referències 
estaran del costat de la font. 
 
La posició de les referències que s'emprin s'haurà de marcar sobre la peça 
per possibilitar repetir la radiografia exactament en la mateixa posició si això fos 
necessari. Com a referències es poden utilitzar característiques pròpies de la peça, com 
pot ser una punta d'aresta, si aquestes permeten posicionar correctament la 
radiografia. Cada pel·lícula emprada serà marcada de manera que sigui possible la seva 
identificació en concordança amb el plànol de posicionat. 
 
Els indicadors de qualitat d'imatge (I.Q.I. del tipus AFNOR, DIN o ASTM), que també es 
poden denominar penetròmetres, es disposaran perpendicularment al feix de radiació 
sobre la superfície de la peça del costat de la font (excepte en casos excepcionals). 
Aquests han d'oferir les millors possibilitats d'interpretació àdhuc en el cas d'espessors 
diferents. 
 
4.8.6 Distancia focus - pel·lícula 

La distancia font - pel·lícula haurà de ser la suficient per tenir una penombra 
geomètrica adequada. Per a l'accelerador lineal, la distancia font pel·lícula ha de ser 
superior o igual a 1500 mm. Aquests aspectes seran modificables en cas que existeixi 
un acord que així ho especifiqui. 
 
4.8.7 Qualitat de les radiografies 

Els valors dels diferents paràmetres poden ser acordats per a cada cas 
particular per les parts. La qualitat d'imatge serà avaluada mitjançant la identificació 
del forat o fil més petit visible en funció de l'espessor radiografiat de l'indicador de 
qualitat d'imatge. L'últim trepant o fil visible d'est serà el definit en la taula que es 
presenta a continuació, amb referència a les normes indicades. La densitat en les 
lectures en simple o doble pel·lícula haurà d'estar compresa entre dues i quatre. 
Aquesta serà verificada amb ajuda d'un densitòmetre o per comparació amb pel·lícules 
patró. 
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(1) Valors intermedis entre I.Q.I. No 20 I 50 de 5 possibles 
(2) Valors intermedis entre I.Q.I. No 50 I 100 de 10 possibles 
(3) Valors intermedis a partir de l'I.Q.I. No 120 de 20 possibles 

 
La borrositat geomètrica (Bg) ve determinada per l'expressió: 

𝐵𝑔 =
𝑑 · 𝑒
𝐷 − 𝑒

 

 

Sent: 
e: Espessor de la peça a radiografiar. 
D: Distancia font - pel·lícula. 
d: La dimensió més petita de la font. 
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Les distàncies anteriors són totes en mil·límetres. La borrositat geomètrica dependrà 
de l'espessor que es vagi a radiografiar: 

 

4.8.8 Interpretació de les pel·lícules 

La interpretació serà efectuada en simple o doble pel·lícula segons la densitat 
que existeixi. La interpretació haurà de basar-se en l'última edició de les normes ASTA4 
I466, I148 I I280, segons l'espessor de les peces radiografiades. Els criteris d'acceptació 
(tipus de defecte i classes) seran definits en l'especificació de qualitat per a cada zona a 
radiografiar. 
 
4.8.9 Informe del control 

L'informe del control radiogràfic que es vagi a realitzar haurà d'incloure almenys els 
següents punts: 
 
Lloc i data d'examen. 
Designació i identificació de la peça. 
Nombre de la comanda i de la bugada. 
Tipus d'acer fos. 
Fase de fabricació i zones que s'han controlat. 
Referència a la present especificació. 
Característiques de la font de radiació utilitzada. 
Distància entre la font i la pel·lícula, així com els espessors radiografiats. 
Marca i tipus de la pel·lícula emprada, tipus de l'indicador de qualitat d'imatge utilitzat. 
Identificació de les radiografies. 
Plànol indicant la disposició de les radiografies i de les marques realitzades sobre la 
peça. 
Resultat d'interpretar les radiografies obtingudes, s'haurà d'indicar per a cada defecte 
el seu tipus i classe. 
Conformitat (o no) de la peça respecte de l'especificació de qualitat. 
Nom i signatura de l'inspector. 
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5. Tractaments de protecció contra la corrosió 

5.1 Procediment 

La protecció enfront de la corrosió s'aplicarà a tots els elements fabricats en acer al 
carboni de les turbines durant la seva fabricació o en reparació. Aquesta prescripció 
serà aplicada sempre que no existeixin altres acords amb el client que modifiquin l'aquí 
establert. 
Les superfícies abans de procedir a sorrejar-les han d'estar netes de 
possibles restes d'oli o greix. Les rebaves, les arestes vives, les capes gruixudes d'òxid i 
les possibles restes d'escòries de soldadures s'eliminaran per mitjà de cisell, raspall de 
filferro o per un altre sistema que es consideri adequat abans de realitzar el sorrejat, 
est podrà efectuar-se amb sorra o amb granalla. Es sorrejarà fins a un grau d'acabat 
indicat en la norma SIS 055900. 
 
Per al cas de sorrejar per l'exterior de l'equip, els forats es taparan adequadament amb 
contra brides (si les connexions són mitjançant brides), o en un altre cas, mitjançant 
tapes adequades per a tal fi. Les connexions roscades es taparan mitjançant taps 
també roscats. Es busca evitar amb això l'entrada de sorra o granalla a l'interior de 
l'equip. 
  
En tot cas, es protegiran les superfícies mecanitzades i les rosques utilitzant per a això 
Tesaband o un altre mitjà adequat.  En el cas de soldadures d'obra, es deixarà una 
banda de 60 mm sense pintar a banda i banda de la soldadura, per evitar que la calor 
que possibilita la soldadura danyi a la pintura. 
 
El sorrejat s'efectuarà dins del taller previst a aquest efecte evitant- se condicions 
indesitjables per a aquesta operació, entre les quals figuren una humitat relativa 
superior al 80%, condensacions, humitat sobre la superfície apreciable a simple vista o 
un abrasiu humit Una vegada conclosa l'operació de sorrejat, s'eliminarà acuradament 
tota la sorra o granalla que hagi pogut quedar sobre l'equip, així com la pols que es 
produeixi mitjançant aire comprimit net i sec, aspirador de pols o un raspall net.  
La pintura s'aplicarà sobre les superfícies a pintar segons les Especificacions tècniques 
que faciliti el seu fabricant.  
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Per poder pintar, s'hauran de verificar necessàriament els següents punts: 
 
Preparació de la superfície. 
Control del grau d'acabat. 
Pintura utilitzada de imprimació. 
Pintura utilitzada en la terminació. 
Espessor i adherència del pintat d'acabat. 
Verificació visual del resultat. 

5.2 Normes, aparells i pintures a utilitzar 

El tipus de pintura a utilitzar es triarà segons les característiques de la superfície a 
pintar. Les normes que s'hauran de seguir per als diferents aspectes són: 
Rugositat: s/SIS 055900. 
Adherència: s/ASYM D 3359-83. 
Espessors: segons el tipus de pintura emprat. 
 
5.2.1 Superfícies en contacte amb aigua 

Per a aquestes superfícies, la seva preparació haurà de ser de grau 2 i hi haurà quatre 
capes de protecció. Cadascuna d'aquestes capes és detallada a continuació: 
 
Primera capa: s'emprarà pintura Epòxid rica en Zinc de dos components 221, el seu 
espessor oscil·larà entre 80 i 90 mm i el seu color serà gris metàl·lic. 
 
Segona capa: la pintura serà Epòxid -Poliamida Òxid de Ferro Micàcia 2x6, 
el seu espessor serà de 80 pm i de color gris clar. S'haurà d'aplicar en les 48 hores 
següents a la capa de imprimació. 
 
Tercera i quarta capa: aquestes capes tindran pintura Quitrà- Epòxid 5x4 i 
espessor 100 pm (en cada capa). Seran de color negre. En la càmera espiral i el tub 
d'aspiració, es deixaran lliures de pintura seixanta mil·límetres en la vora de totes les 
unions soldades a realitzar en obra, per protegir la pintura de l'escalfament que es 
genera en soldar. 
 
Per netejar la soldadura per l'interior s'esmerilarà fins a metall blanc i es 
pintarà segons l’ anteriorment prescrit. En el cas que s'hagi de soldar per l'exterior 
ancoratges o altres accessoris per ajudar al muntatge es comprovarà que per l'interior 
no s'ha danyat a la pintura. Si succeís això últim, caldrà reparar la zona danyada. 
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5.2.2 Superfícies en contacte amb oli 

Aquestes superfícies seran preparades perquè presentin una preparació de 
superfície de grau 2 %, i tindran tres capes de protecció, les capes de la qual de 
protecció seran com segueix: 
 
Primera capa: utilitzarà pintura Epòxid rica en Zinc de dos components 221, el seu 
espessor oscil·larà entre 80 i 90 p. El seu color serà gris metàl·lic. 
 
Segona capa: la seva pintura serà Epòxid -Poliamida Òxid de Ferro Micàcia 2x6, amb 
espessor igual a 80 ppm i color gris clar. S'haurà d'aplicar aquesta capa en les 48 hores 
següents a la de imprimació. 
 
Tercera capa: la seva pintura serà Esmalti Poliuretà Alifàtic de dos components 5W, 
amb espessor comprès entre 40 i 50 pm. El seu color serà el blanc. 
 
5.2.3 Superfícies en contacte amb l'ambient 
 
En aquest apartat es distingirà entre dos casos, que seran les superfícies en 
contacte amb l'ambient i les corresponents a la turbina muntada. Per al cas de les 
superfícies en contacte amb l'ambient, amb excepció de les de la canonada muntada, 
es prepararan amb grau 2, i tindran dues capes de protecció. Aquestes últimes seran 
com segueix: 
 
Primera capa: usarà pintura Epòxid rica en zinc de dos components 221, espessor 
comprès entre 80 i 90 pm i color gris metàl·lic. 
Segona capa: la seva pintura serà del tipus Epòxid -Poliamida Òxid de Ferro 
Micàcia 2x6, amb un espessor de 80 pm i color gris clar. Aquesta capa haurà d'aplicar-
se en les 48 hores posteriors a la capa de imprimació. Per al cas de les superfícies de 
turbina muntada es prepararan les superfícies amb grau 2 i tindran quatre capes de 
protecció.  
Les característiques d'aquestes seran les següents: 
Primera capa: pintura Epòxid rica en zinc de dos components, amb espessor entre 80 i 
90 p. El seu color serà el gris metàl·lic. 
Segona capa: emprarà pintura Epòxid -Poliamida Òxid de Ferro Micàcia 
2x6, amb espessor igual a 80 pm i color gris clar. S'haurà d'aplicar en les 48 hores 
següents a la capa de *imprimació. 
Tercera i quarta capa: empraran pintura Esmalti Poliuretà de dos 
components 5P9, amb espessors compresos entre 35 i 40 pm en cadascuna de les 
capes. El color serà blau RAL 5015 



 Condicions tècniques i particulars 

 

85 

 

5.2.4 Superfícies mecanitzades 

Aquest tipus de superfícies portaran una sola capa de protecció, amb pintura del tipus 
Vernís Pelable, amb un espessor d'almenys 80 pm i color groc. 
 
5.2.5 Superfícies en contacte amb formigó I 

El transport per carretera es farà amb protecció sense recobriment, mentre 
que el transport marítim es farà amb una preparació de superfície de grau Sa 2%. 
S'aplicarà una capa de protecció. Aquesta capa emprarà pintura de tipus Shop-F'rimer 
Epòxid de dos components, el seu espessor haurà d'oscil·lar entre 20 i 25 pm i el seu 
color serà vermell òxid. 
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6. Controls a realitzar en cada peça 

6.1 Controls en la càmera en espiral 

En aquesta peça es realitzaran un total de quatre controls: inspecció visual, 
examen per líquids penetrants, certificats de materials, control dimensional. 
S'expliquen a continuació cadascun d'ells:  
Inspecció visual. Aquest control s'haurà de realitzar tant a la totalitat de la 
càmera en espiral una vegada finalitzada la seva construcció i a cadascuna de les xapes 
que la formen durant la seva fabricació. Es busca amb això detectar els defectes de 
qualsevol tipus o les faltes de soldadura apreciables a simple vista. 
 
Les xapes que no es considerin aptes s'apartaran i marcaran per realitzar 
amb elles l'opció que es consideri més adequada entre rebutjar-les o emprar-les en 
alguna cosa en el que siguin vàlides. Si existissin mossegades, esquitxades o esquerdes 
(tant de cràter, com a longitudinals o transversals) en alguna soldadura, es procedirà al 
seu aixecat i tornaran a dipositar-se. Si existissin defectes com  descolgaduras, falta de 
penetració o xuclets (defectes en l'arrel), seran aixecades aquestes soldadures per ser 
dipositades de nou si fos possible. 
 
Líquids penetrants. Aquest examen es realitza amb la càmera ja finalitzada a les zones 
en les quals es produeixin creus entre cordons de soldadura diferents. Es busca poder 
detectar defectes superficials la grandària dels quals no permeti apreciar-los a simple 
vista, a causa que poden disminuir perillosament la resistència del cordó de soldadura 
en els citats creus. 
 
En cas de trobar-se aquestes fallades, s'aixecaran els cordons corresponents i la seva 
repetició. 
 
Certificats de materials. Es demanaran per a la seva comprovació els certificades dels 
materials que conformen la càmera en espiral, de cara sobretot a garantir que la seva 
tensió màxima mínima té el valor especificat en la norma UNE-EN 10253-1: 2000 i que 
aquest valor es troba dins de toleràncies que s'hagin especificat. En cas que no fos així, 
existiria un risc per a la integritat de la càmera en espiral quan aquesta s'omplís d'aigua 
i aconseguís altes pressions. 
 
Control dimensional. Es realitzarà en totes les xapes que conformen a la càmera en 
espiral i en les tapes del predistribuidor abans de procedir a la seva soldadura, si no es 
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realitzés així, es correria el risc d'haver de desmuntar la càmera sencera i tornar-la a 
fer. Una vegada que la càmera en espiral estigui construïda, es realitzarà el control 
dimensional de les cotes que no s'haguessin mesurat en el pas anterior. 

6.2 Controls en el rodet 

En el rodet es realitzaran de nou els mateixos quatre controls que es 
van aplicar a la càmera en espiral: inspecció visual, examen per líquids penetrants, 
certificats de materials i control dimensional. 
S'expliquen a continuació cadascun d'ells: 
 
Inspecció visual. S'ha de fer una vegada treta la peça de la fosa per 
poder trobar en el rodet les esquerdes superficials que poguessin produir-se pel 
refredament del motlle, en ser l'acer emprat en la seva fabricació autotemplable, en el 
qual les tensions internes per canvi de fases poden crear les citades esquerdes. 
 
També es buscaran xuclets  o faltes d'ompliment que es produeixin en el motlle per 
falta de material enfront del necessari per la contracció de l'acer. Les faltes 
d'ompliment es donen com a conseqüència que el metall líquid que entra en el motlle 
solidifica abans del necessari, impedint l'entrada de la resta del metall líquid.  
 
Si existissin esquerdes de tremp, s'haurà de corregir el procés de refredament i ralentir 
a aquest en tant que sigui possible, si aquestes esquerdes es produïssin per faltes de 
farcit o xuclets, haurà de redissenyar-se el motlle. En tots els casos en què es presentin 
algun dels defectes anteriorment citats, el rodet haurà de tornar-se a fondre per ser 
sotmès a continuació al mateix examen visual. 
 
Líquids penetrants. Aquest control ha de realitzar-se després de les fases de 
mecanitzat a les quals es vegi sotmès el rodet de cara a trobar esquerdes i altres 
defectes superficials que s'haguessin pogut generar. L'existència de porus en el rodet 
pot donar lloc a fenòmens de cavitació si aquests es troben a la zona dels llois i en 
contacte amb l'aigua. 
 
Certificat de materials. Seran demanats i comprovats per garantir que l'acer que s'hagi 
emprat en el rodet té una composició que respecta les toleràncies donades en la 
norma UNE-EN 10088-1: 1996. Això es deu al fet que en el rodet és particularment 
important, per motius obvis, que l'acer inoxidable tingui la qualitat i la resistència a la 
corrosió que s'espera en ell. 
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També es realitza això perquè s'ha d'emprar un acer amb una bona característica de 
duresa, ja que va a estar sotmès a abrasió pels materials en suspensió que pogués 
portar l'aigua turbinada i per les possibles cavitacions que poguessin ocórrer. 
Control dimensional. Es realitzarà després de cadascuna de les etapes de mecanitzat, 
en els plànols del rodet se subministren també els límits admissibles en les toleràncies 
dimensionals, geomètriques i de rugositat. Una de les zones més delicades és la dels 
laberints, ja que presenten seccions de pas molt reduïdes i amb toleràncies petites.  
 
Això és així a causa que la seva funció és minimitzar la quantitat d'aigua no turbinada, i 
això s'aconsegueix dificultant en tant que sigui possible la circulació d'aquesta, gràcies 
a aquests dispositius augmenta el rendiment de la turbina. La zona dels llois en 
contacte amb l'aigua en moviment serà inspeccionada mitjançant un rugosímetre a 
causa que això és necessari per garantir un bon rendiment en la turbina hidràulica, ja 
que les pèrdues en aquesta disminueixen si ho fa també la rugositat a les zones 
citades, a més, també disminuirà el risc de cavitació, ja que aquest s'afavoreix si la 
rugositat no és reduïda. Això últim implicarà que l'esmerilat dels llois s'haurà de fer 
amb cura i haurà de ser comprovat de forma adequada. 

6.3 Controls en l'eix 

En aquesta peça es realitzaran un total de cinc controls: inspecció visual, líquids 
penetrants, ultrasons, certificat de materials i control dimensional. S'exposa cadascun 
d'ells a continuació: 
 
Inspecció visual. S'haurà de realitzar una vegada realitzat el forjat, per buscar plecs 
superficials grans i apreciables a simple vista. Aquest tipus de defectes fan que la peça 
sigui inutilitzable, en haver perdut resistència en la seva perifèria, la qual cosa és 
particularment greu perquè l'eix treballa a flexió i a torsió. L'eix haurà de ser temperat, 
una vegada realitzada aquesta operació, també es comprovarà visualment l'existència 
d'esquerdes apreciables a simple vista. 
 
Líquids penetrants. S'encarregaran de buscar defectes superficials de petita grandària, 
com a esquerdes degudes al procés de tremp o petits plecs provocats pel forjat que no 
s'haguessin detectat amb anterioritat.  
 
Ultrasons. Es realitzarà amb ells una inspecció completa de l'eix per trobar els defectes 
interns que no poguessin ser detectats mitjançant els procediments abans emprats. 
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Certificat de materials. De nou es demanaran els certificats i es revisaran, les 
proporcions entre els elements de l'acer emprat han d'estar dins dels límits previstos 
per la norma UNE-EN 10083-2: 1997. S'han de resultar tant els resultats físics com els 
químics, el valor mínim de la resistència màxima ha de ser també com ho dicta la 
norma anteriorment esmentada de cara a garantir un funcionament adequat de l'eix. 
Control dimensional. Es realitzarà sobre les cotes que figurin en el plànol que 
correspongui. 
 
Les toleràncies referents a circularitat i a la perpendicularitat respecte de la cara en 
contacte amb el rodet són especialment importants, ja que si no prenen valors 
adequats, es poden generar desequilibris importants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Estudi de l’aprofitament d’energia hidràulica a l’embassament de Camarasa
	DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS
	Part I. Generals i Econòmiques

	1.1 Objecte
	1.2 Camp d'aplicació
	1.3 Disposició general
	2.1 Adjudicació de projectes
	2.2 Despeses del contracte
	2.3 Traspassos i subcontractes
	2.4 Fiança i retenció de garantia
	3.1 Representacions
	3.2 Reclutament del personal
	3.3 Obligacions de caràcter social
	3.4 Mesures de seguretat
	3.5 Propietat industrial i comercial
	4.1 Base de liquidació
	4.2 Preus
	4.3 Descomposició dels preus
	4.4 Liquidació de treballs no previstos
	4.5 Augment del volum total dels treballs
	4.6 Disminució del volum total dels treballs
	4.7 Revisió de preus en funció de les variacions de les condicions econòmiques
	4.8 Establiment i liquidació de les certificacions mensuals provisionals
	4.9 Establiment i liquidació de les certificacions definitives
	4.10 Disposicions generals aplicables a totes les certificacions
	4.11 Treballs defectuosos però acceptables
	4.12 Interessos de demora
	5.1 Termini d'execució. Programa de treball
	5.2 Cessament o ajornament dels treballs
	5.3 Fallida o suspensió de pagaments de l'Adjudicatari
	5.4 Mesures coactives
	5.5 Penalitats i primes relacionades amb els treballs d'execució
	5.6 Recepció provisional
	5.7 Verificació
	5.8 Recepció definitiva
	6.1 Garanties de bona execució
	6.2 Termini de garantia
	6.3 Retenció de garantia
	7.1 Clàusula compromissari
	Part II. Tècniques i Particulars

	3.1. Disposicions generals
	3.2 Especificacions de qualitat
	3.3 Tractaments tèrmics
	3.4 Pintures
	3.5 Eliminació de defectes
	3.6 Garantia
	4.1 Verificació de la composició química de la colada
	4.2 Verificació de les característiques mecàniques
	4.3 Exàmens no destructius
	4.4 Controls dimensionals
	4.5 Especificació tècnica de control per líquids penetrants
	4.6 Especificació tècnica de control mitjançant partícules magnètiques
	4.7 Especificació tècnica de control per ultrasons
	4.8 Especificació tècnica de control per radiografia
	5.1 Procediment
	5.2 Normes, aparells i pintures a utilitzar
	6.1 Controls en la càmera en espiral
	6.2 Controls en el rodet
	6.3 Controls en l'eix

