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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte i abast del plec de condicions 

En el plec de condicions hi ha totes les clàusules i especificacions que són necessaris 
per definir totalment la fabricació de la màquina. També es fa referència a la validesa 
d’alguns components importants pel funcionament de la mateixa. 

 

1.2. Documents contracutals i informatius 

Els documents contractuals del projecte son la memòria, els plànols, el propi plec de 
condicions, i l’estat d’amidaments. 

Els documents informatius són els annexos (annex de càlculs, annex de funcionament, 
i annex de fotos). 

 

1.3. Compatibilitat de documents 

Els documents més importants del projecte són els plànols conjuntament amb la 
memòria i el plec de condicions. Seguidament cal atendre a l’estat d’amidaments i el 
pressupost.  

Finalment, i a tall informatiu els annexos, on hi ha els informació relativa al 
manteniment, consells per a la utilització de la màquina, recull en un annex dels 
càlculs que fan referència al funcionament, i per acabar fotografies del procés 
constructiu. 

 

2. CONDICIONS DELS MATERIALS 
Per a totes les peces on hi hagi plànol associat cal seguir-ne les indicacions que es 
detallen a continuació: 

 

2.1. Peces de mecanització 

Per a les peces de mecanització cal seguir les indicacions corresponents a màquina 
amb les quals es fabriquin: 

2.1.1. Torn 

 Les peces de mecanització per torn cal que tinguin les toleràncies indicades als 
plànols. 

 El material ha de ser l’indicat al plànol. En cas que no es pogués, s’hauria 
d’utilitzar una aleació immediatament inferior en quan a prestacions 
mecàniques, però mai un altre material d’una naturalesa diferent. 

 El torn no ha de ser de control numèric, pot ser un torn  paral·lel convencional. 
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 Les eines que s’utilitzin en el torn per fer el mecanitzat, han de ser de 
plaquetes. No es poden utilitzar eines de widia o d’altres tipus. 

 L’acabat superficial mínim ha de ser el que s’indica en els plànols. Es pot 
realitzar un acabat superior si així es creu convenient durant el muntatge. 

 

2.1.2. Fresadora / centre de mecanitzat 

 Les peces que requereixin un procés de mecanització per fresadora o centre 
de mecanitzat, han de seguir les indicacions de toleràncies i acabat superficial 
mostrades als plànols. 

 Les eines utilitzades pel mecanitzat poden ser de qualsevol tipologia, encara 
que es recomana que siguin de plaquetes sempre que sigui possible. 

 La fresadora si no és de control numèric ha de tenir visor digital amb una 
precisió mínima de ±0,005 mm. 

 

2.1.3. Tall làser 

 Les peces de planxa o xapa es poden tallar amb làser. Aquestes peces no cal 
mecanitzar-les. 

 Els materials utilitzats han de ser els indicats als plànols. 

 

2.1.4. Soldadura 

 En el procés de soldadura no es pot malmetre el material tèrmicament o 
provocar deformacions importants. 

 Els cordons de soldadura han de ser el més fins possibles. 

 Utilitzar sempre els electròdes recomanats per a cada material. 

 

2.1.5. Taladrat 

 Es poden realitzar tots els forats indicats als plànols amb taladre de columna, 
excepte els que estiguin indicats amb tolerància, que caldrà fer-los amb 
fresadora amb visor digital o de control  numèric. 

 

2.1.6. Acabat de les peces de mecanització 

 Només les peces de mecanització realitzades amb aleacions ferroses cal 
aplicar un tractament posterior al mecanitzat per evitar la corrosió. El 
tractament indicat és un zincat negre brillant. 
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2.2. Peces de compòsit 

Les peces de compòsit han de seguir les dimensions i geometria del model 
tridimensional en format SolidWorks 2007. D’aquestes peces no hi ha plànol en 
2D, ja que el plànol en dos dimensions no es pot utilitzar per a la seva fabricació, i 
és més util treballar amb plantilles que es fan durant el procés de fabricació dels 
models. Aquestes plantilles es faran segons l’operari cregui més convenient. 

El procés de fabricació que cal seguir per aquestes peces és el següent: 

 Visualitzar la geometria del model tridimensional per veure com és la peça. 

 Extreure totes les plantilles en paper que siguin necessàries per a la fabricació 
del model de la peça. 

 Els models es poden fer amb espuma, polímer o fusta de forma lliure. Només 
pel monocasc és necessari fer el model amb fusta.  

 Els motlles es faran de vàries capes de fibra de vidre, en concordància a les 
dimensions de les peces. Utilitzar resina de poliester per als motlles. 

 Les dues primeres capes dels motlles hauran de fer-se amb fibra de vidre amb 
un gramatge de 86 g/m2. Per a la resta de capes es pot utilitzar mat. 

 Per a les peces utilitzar fibra de vidre de 86 g/cm2 i 125 g/cm2. Les propietats 
de la fibra i la quantitat de capes per a cada peça es detalla a continuació: 

 Fibra 86 g/cm2 / Ref.:235/1050 bidireccional.  

 Fibra 125 g/cm2 / Ref.:235/1050 bidireccional.  

 Resina epoxi EPOLAN 2022. 

 Tots els productes es subministrada per ASXON Ibérica S.A. 

 

Peça Capes 160 g/m2 Capes 220 g/m2 

R26-08-01 Monocasc 3 4 

R26-08-01 Fons pla 3 4 

R26-08-01 Tapa quilla 2 - 

R26-08-01 Reposa caps 3 - 

R26-08-01 Nose cone 2 3 

R26-08-01 Capó motor 3 - 

R26-08-01 Ala sup. secundaria 
darrere 

2 - 

R26-08-01 Ala sup, principal 
darrere 

2 1 

R26-08-01 Ala subjecció darr. 2 2 
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R26-08-01 Ala principal dav. 2 1 

R26-08-01 End plate davant 2 - 

R26-08-01 Retrovisor 2 - 

R26-08-01 Tap gasolina 1 1 

R26-08-01 Camera  2 - 

R26-08-01 Bradge board 2 1 

R26-08-01 Tapa susp. davant 1 1 

 

2.3. Components standar 

Els components standar que cal comprar i no s’han de fabricar son els indicats a l’estat 
d’amidaments. No es pot utilitzar cap component diferent dels esmentats, excepte en 
el sistema de control, on es poden adaptar components de diferents marques. 

 

3. PECES SENSE PLÀNOL 
Degut a la gran quantitat de peces que cal fabricar, i tenint en compte que es tracta 
d’un model on es faran poques unitats, hi ha algunes peces que no tenen plànol. 
Aquestes peces es poden fabricar durant el muntatge, i ajustar d’una forma manual. La 
precisió i qualitat d’aquestes peces ha de ser la màxima que es pugui aconseguir amb 
els mètodes que se segueixin. 

 

4. PINTURA 
 Pintar totes les parts que així ho requereixin en un taller especialitzat 

d’automòbil. 

 Utilitzar massilla reparadora el  mínim possible i estrictament necessari per 
obtenir un acabat superficial millor. 

 La pintura ha de ser especial per automòbils amb els colors que s’indiquen en 
la memòria. 

 Pintar el cotxe dins un forn net i sense pols. 

 

 

5. CONDICIONS DE MUNTATGE 

 En el muntatge cal engrassar les parts que així ho necessitin.  

 Tenir cura de no ratllar les parts pintades. 

 Seguir les recomanacions del manual d’ús i funcionament d’aquest projecte. 
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 Realitzar les modificacions en les peces que sigui necessari si es creu 
convenient durant el proces de muntatge de les peces que no tenen plànol 
associat. 

 Utilitzar productes anit-afluixament per a totes les unions cargolades. 

 Utilitzar eines especials per a treballar amb peces petites sempre que sigui 
necessari. 

 Posar brides a tots els cables del sistema elèctric per evitar que es 
desprenguin. 

 Protegir tèrmicament totes les parts susceptibles a treballar amb temperatures 
elevades. 

 Muntar el cotxe en un ambient net de pols, sense humitat. 

 Muntar el cotxe sobre una superficie anivellada i plana. 

 

 

 

 

 

 


