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Plec de condicions

Objecte del treball
Disseny, fabricació i homologació d'una gàbia antibolcada dissenyada per a un Ford Fiesta ST
amb carrosseria de 5 portes. Normatives a seguir: FIA Article 253 de l'apèndix J i Regulació
d'Homologació per a Gàbies Antibolcada.

Descripció
Els tubs d'acer seran proporcionats pel client i seran els següents.

Part Posició
Diàmetre
(mm) Espessor (mm) Longitud (mm)

Barra antibolcada
principal 47,625 6,35 3495

Barra antibolcada
frontal 47,625 6,35 1170

Mitges barres
antibolcada laterals 44,45 4,77 2130

Barres de reforç de
sostre diagonals 44,45 4,77 820

Barra de reforç de
sostre longitudinal 44,45 4,77 660

Barres en creu
principals 38,1 2,41 1690

Suports posteriors 38,1 3,05 975

Barres en creu
laterals 38,1 2,41 1315

Reforços del pilar A 38,1 2,41 1255
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El disseny de la gàbia antibolcada ha seguit els següents passos:

 Obtenció de mesures internes del cotxe
 Selecció de material apte per les normes
 Selecció del proveïdor
 Primer disseny i simulacions de les primeres proves obligatòries
 Optimitzacions del disseny per superar les proves
 Optimitzacions del disseny per a reduir pes

El procés de fabricació constarà de:

 Corbar els tubs segons els plànols facilitats
 Tallar els tubs segons a les mides necessàries
 Col·locar els tubs en posició i soldar

Es seguiran aquestes pautes:

 El material és el ATSM A513 Tipus 5
 El material no necessita preescalfament abans de soldar
 La tècnica de soldadura és de tipus Metal Inert Gas i recorre el perímetre del tub
 Entre la gàbia i la carrosseria es realitzen cordons de soldadura.

La documentació i objectes entregats seran:

 Tubs d'acer
 Ford Fiesta ST
 Plànols del disseny final
 Especificacions i propietats del material utilitzat.

Temps acordat i cost
El procés de muntatge de la gàbia antibolcada dins del Ford Fiesta ST està estimat en 50 h. La
hora està estipulada en 25 €. El cost total del muntatge serà de 1.250 €, sense impostos.

Reforços de les
barres antibolcada
laterals 38,1 2,41 315

Reforços posteriors a
la barra antibolcada
principal 38,1 2,41 1085
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Pagament
El pagament es realitzarà de la següent manera:

 Facturació del 50 % del cost total al inici del projecte
 Facturació del 50 % al finalitzar el projecte

Condicions generals
L'acceptació de l'oferta es realitza mitjançant l'entrega signada de l'annex adjuntat a

continuació.

Albert Ayllón Cervera

06/06/2017



Annex
L'oferta es confirma amb l'entrega d'aquest document signat

Empresa:..........................................................................................................................................

NIF de l'empresa:............................................................................................................................

Nom del client:................................................................................................................................

NIF del client:...................................................................................................................................

L'oferta citada en el plec de condicions, es acceptada per:

Barcelona, dia 6 de Juny de 2017


