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1. Condicions generals 

Aquest document disposa de tota la informació necessària sobre les especificacions tècniques de 

material i fabricació del utillatge i del fusible. També tracta sobre les especificacions d’execució en 

l’obra, tant del utillatge com del sistema Nou\Bau que justifica el compliment de la normativa en 

vigor, aportant la corresponent memòria de càlcul i la documentació gràfica en la qual es detallen la 

geometria de totes les peces, les condicions de connexió de peces entre si i les condicions de suport 

en l'estructura existent. (Les justificacions del sistema Nou\Bau es troben en el DIT en el Annex del 

volum I memòria) 
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2. Especificacions de materials i equips 

En aquest apartat farem referencia a les característiques tècniques mínimes que han de reunir els 

productes, equips i sistemes que s'incorporin a les obres, així com les seves condicions de 

subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i 

el control de recepció que hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assajos a realitzar, 

els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment. 

2.1. Utillatge 

Els materials utilitzats per la fabricació dels components son el ferro F-111 en totes les peces, excepte 

la gavineta que es ferro F-114. 

Totes les toleràncies del utillatge han de ser les especificades en els plànols, i les genèriques son:  

- Fins a 30mm +/- 1mm. 

- De 31 mm a 315 mm +/- 2mm. 

- En cas de les peces mecanitzades les toleràncies son H8 

- En les zones d’encaix del coixinet son de H7 

Pel que fa al procés de fabricació del utillatge, un cop rebuda la comanda i documentació per part de 

Nou\Bau, l’oficina tècnica s’ha d’encarregar de realitzar tots els treballs d’especejament del utillatge, 

determinar en cada cas les dimensions de la peça, tipus de material i procés de fabricació. 

Els diferents processos de fabricació utilitzats en aquesta peça son:  

- Tall de serra. 

- Tall làser. 

- Mecanització de peces mitjançant torn i fresa. 

La peça s’ha d’entregar en acabat en brut i sense pintar. La peça de la ganiveta se li fa un tractament 

tèrmic de tremp a la zona de tall (punti aguda) amb una duresa de 55-60 HR (Rockwell). 

Les peces comercials han de ser: 

- Rodament rígid d’una filera de boles SKF 61907. 

- Rodament axial de boles de simple efecte SKF 51105. 

- Cargol d‘acer resistent al desgast M25 

- Femella M25 
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- Cargols M3 de 8 mm. 

- Cargol de M5. 

- Femella de M5. 

Per garantir els controls de qualitat l’empresa subministradora del utillatge ha de realitzar un 

premuntatge per assegurar-se que les peces encaixen segons les especificacions del plànol, sense 

entrar en el funcionament de la peça. 

2.2. Fusible 

Els materials utilitzats per la fabricació dels fusibles son: 

- DD12 (xapa ST37 – ferro) 

- DX51 D+Z xapa galvanitzada 

Pel que fa al procés de fabricació del fusible, un cop rebuda la comanda i documentació per part de 

Nou\Bau, l’oficina tècnica s’ha d’encarregar a preparar la documentació amb les especificacions de 

material citades per procedir al tall. 

El procés de fabricació s’ha de correspondre amb el tall làser. Les toleràncies referents a aquesta 

tecnologia i dimensions son de +/- 0.1 mm. 

L’ha peça s’ha d’entregar en acabat en brut i sense pintar. 

Per garantir els controls de qualitat s’han de verificar les mides dels fusibles segons les 

especificacions. 
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3. Especificacions d’execució 

En aquest apartat es fa referencia a les característiques tècniques del procés d'execució, condicions 

prèvies que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions de 

terminació, conservació i manteniment, control d'execució, assaigs i proves, garanties de qualitat , 

criteris d'acceptació i rebuig, criteris de mesurament i valoració d'unitats, etc. 

3.1. Sistema Nou\Bau 

El muntatge del Sistema NOU\BAU serà realitzat únicament per personal homologat pel fabricant. 

Per a cada obra el fabricant redacta el Dossier de Muntatge amb les instruccions concretes que 

s'hauran de seguir en la posada en obra.  A més de les condicions generals de muntatge, es detalla, 

per a cada unitat de bigueta a reforçar: la seva ubicació, el tipus de muntatge a realitzar (encastat, 

semiencastat, vist en posició normal o invertida), cadascun dels elements NB que la compondran i 

l'esforç de la precàrrega requerit. 

En aquest Dossier s'estableix un control inicial de l'equip de muntatge (amb revisió i inspecció tant 

del personal, com de la maquinària, l'utillatge, i de les mesures de seguretat) i dos controls de la 

posada en obra: l'Autocontrol de muntatge i la Inspecció tècnica de recepció. 

El realitza el responsable de l'equip de muntatge en paral·lel amb l'execució del muntatge, i té per 

objecte comprovar, en cada biga, la correcció de tots els elements que la conformen i de totes les 

operacions que s'executen per muntar-la. 

Característiques de cada biga que es revisen i certifiquen en l'autocontrol de muntatge: 

- La seva ubicació, a partir del número d'identificació (NI) de l'esquema de muntatge. 

- El tipus de muntatge realitzat i els components NB que s'han utilitzat. 

- El gruix dels prismes separadors utilitzats. 

- Les soldadures: longitud del cordó i qualitat visual de la mateixa. 

- La pressió aplicada a la precàrrega. 

- El correcte cargolat de tots els ancoratges. 

- El nivell del farciment, indicat en cm aproximats d'ompliment. 
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- Les peces especials, si n'hi ha, i altres observacions. 

Com evidència del control efectuat, a part de la Certificació d'autocontrol, s'estamparà una marca 

d'estat a la biga controlada. 

 

3.2. Etiquetatge 

Per facilitar tant el muntatge com la traçabilitat dels components, el fabricant disposa d'un sistema 

d'etiquetatge de tots els elements. 

A l'etiqueta figura la identificació de l'empresa, la marca del producte, el codi de l'element, la 

identificació del plegador i la data de plegat (pel que queda assegurada la identificació de la bobina 

de planxa d'acer). 

En el codi d'element s'indica el cant de la biga, el tipus de peça i, per perfils, la seva longitud en 

decímetres i la longitud de la biga en decímetres. 

Tots els fusibles a trencar vindran correctament etiquetats amb la direcció de l’obra, la data ,el rang 

de força a trencar i les dimensions del mateix fusible. 

 

3.3. POSADA EN OBRA 

La posada en obra serà realitzada pel fabricant del Sistema o per muntadors autoritzats per ell, 

d'acord amb les especificacions tècniques i seguint les indicacions del Dossier de Muntatge. Els 

treballs de muntatge s'hauran de coordinar amb els propis del constructor de l'obra: protecció, 

preparació i ajudes. 

Cada cas requereix un estudi particular, però per regla general les fases seran les següents: 

a) Apuntalar el forjat objecte del reforç, si fos necessari per condicions de seguretat. 

b) Localitzar i descobrir els nervis deteriorats del forjat en tota la seva longitud, mitjançant 

desmuntatge del fals sostre, picat de revestiments, etc., segons el tipus d'acabat de la superfície 

inferior del forjat a tractar. 
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c) Desviar de les instal·lacions que, per la seva ubicació, no permetin fer el correcte muntatge de la 

biga de reforç o dels seus suports a les parets de càrrega. 

d) En el cas de col·locació del sistema de reforç encastat o semiencastat s'han d'alliberar els laterals 

de la bigueta a reforçar, trencant la part inferior dels revoltons en cas d'haver, per permetre encaixar 

el perfil de reforç abraçant la bigueta. En el cas en què la col·locació del sistema del reforç sigui vista, 

ja sigui en posició normal o invertida, només cal treure el revestiment (guix, ciment, etc,) de la base 

de la bigueta i de la part del revoltó que hagi d'estar en contacte amb el perfil. 

e) Bigueta a bigueta, trasllat de puntals, si n'hi ha, al centre de l'entrebigat per no dificultar la posada 

en obra del sistema. 

f) Sanejament de les parts danyades de les biguetes d’objecte d'intervenció, eliminant les zones 

degradades. 

g) Preparació del parament vertical, deixant la zona d'ancoratge del suport de la biga, llisa i 

homogènia. Si cal, es farà un arrebossat de ciment en aquesta zona. 

h) Realització de les perforacions necessàries en els envans per permetre el pas dels perfils de reforç 

quan aquests travessin la part superior de la seva secció. 

i) En el cas del sistema vist es soldar els cavallets en els perfils. 

Un cop realitzats els treballs previs, es procedeix al muntatge dels reforços per part del personal 

especialitzat del fabricant, seguint els procediments, la tecnologia i els controls propis del sistema. 

j) Col·locació dels perfils extrems sobre puntals i amb la prèvia incorporació dels prismes separadors 

en l'extrem interior. 

k) Col·locació del perfil central, també sobre puntals, encaixant en els perfils extrems. 

l) Un cop comprovada l'alineació del Sistema, es solden els perfils. 

Quan es treballa amb els perfils d'acer galvanitzat, les soldadures es protegeixen mitjançant 

l'aplicació del galvanitzador de zincat en fred, en format esprai, creant una pel·lícula de zinc que 

preservarà el material de l'oxidació. 

m) Col·locació dels puntals amb el utillatge de precàrrega. Es col·loquen en els extrems del reforç, 

aplicats sobre els suports, substituint als puntals provisionals extrems. 
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n) Precàrrega, el procés de pretensat del Sistema es realitza col·locant correctament el fusible 

adequat en el utillatge de precàrrega i, des de la palanca aplicar un parell torçor fins que el fusible 

trenqui per cisalla, aconseguint així, la tensió de càlcul segons les prescripcions de projecte. 

o) Muntatge dels ancoratges amb les operacions de trepat, extracció de la pols, injecció de la resina, 

introducció dels perns, espera de la polimerització i enduriment de la resina, i cargolat de les femelles 

amb clau dinamomètrica. 

p) Retirada dels utillatges de precàrrega i els puntals. 

q) Segellat dels suports si es tracta del sistema encastat o semiencastat. 

r) En cas de sistema encastat o semiencastat, procés de farciment amb morter cel·lular fins al nivell 

previst en el projecte. 

s) Retirada de l'equip. 
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Esquema muntatge. 


