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1. INTRODUCCIÓ 

1. 1 Objecte i abast  

El present document estableix les condicions que han de complir els materials, mecanismes, 

normes i procediments en què es portarà a terme el present projecte de “DISSENY D’UN 

SISTEMA DE RECOBRIMENTS PER IMMERSIÓ PER FER PECES D’APLICACIÓ 

BIOMÈDICA” per assegurar les condicions de validesa.  

Regularà les relacions entre el propietari i el fabricant durant l’execució. 

Les condicions del plec es contemplaran des de la fase inicial de construcció, referent als 

materials, fins a la fase en què la màquina estigui en funcionament.  

1. 2 Documents contractuals i informatius 

Referent als documents contractuals entre el client i el fabricant, seran els documents nº2 i 

nº3, Plànols i Plec de Condicions respectivament. 

Pel que fa a la documentació informativa es tractaran dels documents nº1, nº4 i nº5, 

Memòria i Annexos, Estat d’Amidaments i Pressupost respectivament. 

1.3 Compatibilitat entre documents 

En cas d'incompatibilitats o contradiccions entre els documents del present projecte es 

tindran en compte les següents especificacions:  

Suposat que existeixi incompatibilitat entre els documents que componen el projecte 

prevaldrà el Document nº 2: Plànols sobre els altres, en el que concerneix el 

dimensionament i característiques geomètriques.  

El Document nº 3: Plec de Condicions tindrà prelació sobre la resta dels documents referent 

a materials a emprar, execució, mesurament i valoració de les obres. 

El Quadre de preus nº 1 (Pressupost) tindrà preferència sobre qualsevol altre document en 

els aspectes relatius als preus de les unitats d'obra que componen el projecte. 

Tots els aspectes definits en el Document nº 2: Plànols i omesos en el Document nº 3: Plec 

de Condicions o viceversa, hauran de ser considerats com si estiguessin exposats en tots 

dos documents, sempre que les unitats d'obra es trobin perfectament definides en un o un 

altre document i tinguin preus assignats en el Pressupost. 
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2. DISPOSICIONS TÈCNIQUES  

Segons la Instrucció tècnica ITC-BT-36 que regula les instal·lacions a molt baia tensió, 

s’hauran de seguir les següents condicions. 

- Al treballar amb una font d’alimentació continua de 12v, aquesta ha de seguir la normativa 

vigent UNE-EN 60.742. 

- Els cablejats per aquest tipus de màquines ha de disposar a més del propi aïllament, d’una 

coberta protectora no metàl·lica. 

- Per a la manipulació de dissolvents es seguiran les normes vigents que regulen aquests, 

d’aquesta manera no es correran perills en la fabricació de la dissolució.  

- Disposar dels equips de protecció individual que recull el R.D. 1215/1997 (89/656/CEE) i 

R.D. 773/1997 (89/656/CEE) per tractar amb dissolvents. 

 

3. CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.1 Condicions dels materials 

- Els materials dels quals està formada la màquina seran els descrits en els respectius 

plànols.  

- Pel cas dels components normalitzats, s’haurà de consultar la llista de materials de l’estat 

d’amidament on hi ha la norma.  

- Tots els materials i peces normalitzades hauran d’estar homologades.  

- En el cas de no disposar del material de fabricació especificat al present projecte, sempre 

se n’adquirirà un que presenti les mateixes prestacions o superiors.  

- En cas de no disposar de les peces de compra normalitzades especificades en el present 

projecte, sempre se n’adquirirà un que presenti les mateixes prestacions o superiors.  

 

3.2 Condicions de la fabricació 

Per aconseguir unes bones prestacions de les peces projectades utilitzant la tècnica de  

fabricació additiva, s’hauran de seguir els paràmetres esmentats en l’annex de fabricació, 

juntament amb les recomanacions  que s’exposen en la memòria. 
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3.3 Condicions del muntatge 

- Assegurar que la unió entre peces es realitza amb l’ajustatge indicat als plànols. 

- Mantenir verticalitat i paral·lelisme en els sistemes de moviment vertical i horitzontal. 

- Assegurar coaxialitat entre elements que hagin de girar solidaris. 

- Assegurar coaxialitat entre els elements que van un a dins de l’altre. 

 

3.4 Condicions per l’usuari 

- No moure la màquina una vegada està en funcionament. 

- No es posaran càrregues a sobre l’estructura que no s’hagin contemplat en el projecte. 

- No es carregarà al porta provetes amb elements no projectats.  

- No posar càrregues superiors a les projectades a sobre la taula porta dissolucions.  

- Respectar els paràmetres de velocitat dissenyats. 

- Assegurar que la màquina reposa plana i anivellada sobre una estructura sòlida. 

- No manipular els sistemes de seguretat que delimiten el recorregut de les guies. 

- No enretirar els panells de metacrilat que mantenen l’atmosfera controlada. 

- Disposar dels equips de protecció individual per tractar amb dissolvents.  

 

4. CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

Es seguiran les clàusules que siguin d'aplicació extretes de la Llei de Contractes de l'Estat. 


