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1 Objecte del plec
El present plec de prescripcions tècniques té per objecte descriure les característiques tècniques
que han de satisfer les noves locomotores duals que FGC necessita adquirir pel transport de
mercaderies a la Línia de Llobregat - Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (d’ara
en endavant FGC).

2 Abast
Es preveu la compra de quatre locomotores duals noves, amb opció de compra d’una cinquena,
incloent el subministrament dels seus recanvis en els terminis establerts al Plec de Clàusules
Administratives.

3 Especificacions generals del projecte
S'ha d'entendre aquest projecte com claus en mà.
De manera general, cal complir les especificacions tècniques descrites al capítol 4.
El licitador ha d’aportar resposta a cada una de les especificacions tècniques del plec d’acord
amb el format de l’annex I per facilitar la revisió de la proposta tècnica en forma clause by clause.
Haurà de lliurar una memòria descriptiva de la proposta presentada adjuntant material gràfic,
plànols i en general tota la informació que consideri necessària per descriure tècnicament l’abast
de la seva oferta.
S’inclourà una pla de treball descrivint en escala temporal les diferents fases de disseny,
construcció, validació i de posada en servei.
Així mateix es definirà el pla d’autocontrol de la qualitat que està previst seguir durant l’execució
del projecte, així com el pla d’actuació mediambiental per fer front als residus generats en fase
de posada en servei i explotació i descripció de mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat
La proposta tècnica presentada garantirà el funcionament del material per un període superior a
30 anys. De forma general, les locomotores hauran d’ajustar-se a l’estat de l’art i a les normatives
actuals, amb l’objectiu d’abastar un rendiment del treball i una fiabilitat i disponibilitat òptims.
El licitador ha de ser adjudicatari de locomotores duals de mercaderies pesades i certificar la
prestació d’assistència tècnica en menys de 24 hores. Cal que presenti relació de materials i
equips previstos per la construcció de les locomotores així com els mitjans i mesures de seguretat
a aplicar en fase de posada en servei. Tots els equips proposats en la construcció de les
locomotores hauran d’ésser equips provats amb resultats provats a altres series de material i de
gama ferroviària.
Haurà d’acreditar mitjançant certificació una relació de locomotores assimilables a l’objecte de
concurs que hagin estat contractades en els darrers 5 anys.
Haurà de disposar d’un servei tècnic oficial capaç de prestar servei presencial en un màxim de
24 hores, pel que fa al motor tèrmic de combustió interna.
S’haurà de preveure la participació de l’adjudicatari en les reunions de seguiment acordades en
fase de projecte i execució. Aquest treballarà estretament amb el client i lliurarà totes les
informacions i documents necessaris que se li sol·licitin.
Haurà de complir amb els següents punts:
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a) Compromís de lliurar peces idèntiques o totalment intercanviables durant un període de 10
anys i amb terminis de lliurament establerts, segons apartat 10. del PPT.
b) Compromís de lliurar la documentació corresponent que permeti determinar quines peces
poden ser substituïdes per altres
amb característiques mecàniques o elèctriques
proporcionant mitjans per realitzar l’adaptació i assegurar la intercanviabilitat, segons apartat
10. del PPT.
c) Certificat conforme els materials que s’utilitzaran en la construcció de les locomotores i els
seus equips acompleixen els estàndards europeus i no incorpora cap matèria considerada
perillosa per a la salut de les persones.
Els licitadors hauran d’incorporar la justificació documental necessària per acreditar la seva
proposta.
L’empresa adjudicatària haurà de designar un responsable del projecte que serà l’interlocutor
davant d’FGC pel correcte desenvolupament del projecte.
Quedaran excloses de la valoració i per tant desestimades les ofertes que incompleixin algun
dels criteris tècnics excloents definits tot seguit:
a) Les locomotores han d’acomplir les característiques a l’apartat 5.1. del plec de prescripcions
tècniques.
b) Les locomotores seran capaces de circular per la línia Llobregat – Anoia, de la que es
recullen les característiques a l’apartat 3.1. del plec de prescripcions tècniques.
c) El pes del vehicle ha d’estar equilibrat en els seus eixos longitudinal i transversal.
d) Amb una velocitat preestablerta i mitjançant la retenció exclusiva del fre neumàtic de servei,
la màquina ha de ser capaç de mantenir a la via una velocitat mitja de 40 Km/h en el tram de
major pendent sense que es produeixi un escalfament excessiu dels òrgans de fre que resti
eficàcia.
e) El fre d’estacionament permetrà deixar la màquina immobilitzada amb la seva càrrega
màxima en la màxima pendent de la línia, en situació d’adherència desfavorable, amb motor
aturat o pantògraf baixat (segons el tipus de tracció que faci servir en aquell moment) i amb la
meitat dels cilindres fora de servei.
f) Lliurament de l’estudi RAM dels equips definits a l’apartat 8.2 “Equips principals” del PPT
g) Compromís de lliurament de la documentació necessària pel manteniment.
h) Lliurament de compromís exprés dels tecnòlegs de subministrar la formació requerida per
FGC.
i) Presentar l’oferta en format “clause by clause”.
Els ofertants hauran de presentar una declaració responsable indicant l’acompliment de tots els
criteris relacionats en aquest apartat.

Dades generals de la línia de Llobregat-Anoia
Com informació general, es donen a continuació les característiques generals de la línia de
Llobregat-Anoia:
Característiques generals de la Línia Llobregat – Anoia
Tensió nominal de catenària

1500 VDC

Alçada mínima de la catenària

4,07 m

Ample nominal de la via

1.000 mm

Radi mínim de curvatura en via general

90 m
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Característiques generals de la Línia Llobregat – Anoia
Radi mínim de curvatura en platges de via

70 m

Radi mínim d’inscripció en corba del material

50 m

Peralt màxim

110 mm

Rampa de peralt

3 mm / m

Rampa pendent màxima

30 mil·lèsimes

Radi mínim d’acord vertical

600 m

Corba de transició

Clotoide

Tipus d’acord recta - corba

Parabòlica

Inclinació carrils

1/20

Tipus de carril

UIC 54E1
(Duresa 900/700)

Desgasts admissibles de carrils (vertical + horitzontal)

15 mm

Desgasts màxim horitzontal

7,5 mm

Sobreample per R≥200 m

5 mm

Sobreample per R<200 m

10 mm

Tolerància de muntatge

+5 mm, -3 mm

Nota: A efectes de gàlib, a l’ample nominal sumarà el sobreample corresponent, la tolerància de
muntatge i el desgast mig horitzontal de carril.
A G = A N + S ac + T o + d h
A G = Ample de via a efectes de càlcul de gàlib
A N = Ample nominal
S ac = Sobreample per curvatura.
T o = Tolerància de muntatge de carrils
d h = Desgast horitzontal

Normativa aplicable
El disseny general del material, i en particular de cada subconjunt, haurà d’adaptar-se a las
normes generals vigents per locomotores de mercaderies i a les prescripcions particulars
definides en el present document. S’adoptarà com a marc normatiu de referencia pel disseny de
la locomotora el següent:
•
•
•
•
•

Especificació Tècnica d’Homologació de Material Rodant Ferroviari: Locomotores
Especificació Tècnica de Material Rodant d’Ample Mètric i Norma Bàsica de Seguretat
del Material (NBSM). Disposició 12802 del BOE nº 283 de 2015.
Especificació Tècnica d’Interoperabilitat del subsistema de material rodant “Locomotores
i material rodant de viatgers” del sistema ferroviari a la Unió Europea.
Normativa EU 2016/1628 Stage V: Emissió de gasos
Reglament UE1304 – ETI Material rodant – Soroll
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Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna d’aquestes entrés
en contradicció amb alguna de les prescripcions particulars establertes en el present plec,
l’adjudicatari haurà d’indicar a FGC aquesta circumstancia, havent FGC d’autoritzar l’alternativa
proposada.

Normalització
Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional d’Unitats definides a
l’estàndard internacional ISO/IEC 80000.

4 Especificacions generals del material rodant
Gàlib
El material rodant ha d’estar dissenyat per circular per la línia de Llobregat-Anoia. El gàlib màxim
de les locomotores s'haurà d'inscriure al "Contorn de referència per al material rodant o gàlib
cinemàtic de la línia LA" segons Annex II. La conformitat del vehicle amb el perfil de referència
esmentat haurà d’esser establert mitjançant un dels mètodes descrits a la norma EN 15273-2.
El fabricant haurà de justificar en les seves ofertes que no hi ha possibilitat que en cap moment,
per efecte de la flexibilitat de la suspensió, rodes gastades o altres causes, el vehicle sobrepassi
els límits del gàlib.

Comportament dinàmic
Les locomotores estaran dissenyades i provades per un comportament dinàmic acord amb la
norma UNE EN 14363 d’aplicacions ferroviàries sobre assajos i simulacions per a l’acceptació
de les característiques dinàmiques dels vehicles ferroviaris; comportament dinàmic i assajos
estàtics. Aquesta serà adaptada a les característiques de la xarxa d’ample mètric. Aquest
estàndard inclourà també la seguretat contra descarrilament. Així mateix es requerirà un alt índex
de confort/comoditat definit i avaluat d’acord amb la norma ISO 2631.

Velocitats màximes i mínimes admissibles
La locomotora estarà dissenyada per poder desenvolupar una velocitat màxima de translació de
com a mínim 80 km/h.
La prestació de velocitat mínima es demostrarà per compliment de temps de marxa al tram més
exigent en quant a tracció. Es realitzarà una simulació del temps de marxa d’acord a les
prescripcions de l’apartat 5.23.1.
D’altre banda, i en situacions excepcionals de restricció de velocitat per motius aliens al
funcionament normal de la locomotora (garrots o anomalies a la via o a la infraestructura,...),
aquesta haurà d’assegurar que pot circular amb tracció dièsel a una velocitat màxima de 10 km/h
sense detriment del seu funcionament.
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Acceleracions i desacceleracions
Serà d’aplicació l’Especificació Tècnica d’Interoperabilitat del subsistema de material rodant
“locomotores i material rodant de viatgers” del sistema ferroviari a la Unió Europea nº 1302/2014.

Pes i càrrega
La càrrega vertical màxima admissible per la infraestructura és actualment de 15 t/eix. La
locomotora, en estat de marxa i carregada, no podrà superar aquest límit i per tant la masa
màxima prevista amb subministraments serà de 90.000 kg. Tanmateix, la locomotora estarà
preparada per incrementar la seva massa mitjançant llast, de forma que si en un futur
s’incrementés la resistència de la infraestructura, la locomotora fos capaç de desenvolupar
majors prestacions de tracció incrementant la massa adherent.
El pes del vehicle ha d'estar equilibrat pel que fa als seus eixos longitudinal i transversal.

Condicions d’utilització
a) Condicions atmosfèriques
Les locomotores estaran concebudes per poder funcionar amb normalitat en un interval de
temperatures ambientals compreses entre -20 °C i + 45 °C, 100% d’humitat.
Cal tenir en compte que les variacions entre aquestes dues temperatures poden ser brusques en
el cas de sortida de zones cobertes de taller o dipòsit a la intempèrie, de manera que els equips
i material han d'estar dissenyats per no veure’s afectats en el seu funcionament per aquesta
contingència.
A més, atès que les locomotores podran funcionar en intempèrie, estaran dissenyades per poder
suportar sense veure alterat el seu funcionament normal, totes les contingències que d'aquesta
condició es derivin (pluja, vent, neu, calamarsa, sol, etc.).
b) Condicions en ambient de treball
L'ambient altament corrosiu en què hauran de prestar servei les locomotores contindrà gran
quantitat de pols mineral de sal i potassa, partícules metàl·liques i ambient salí. Les locomotores
transportaran mineral que carregaran a les mines i descarregaran al Port de Barcelona, generant
en les operatives un núvol mineral en suspensió important. Les locomotores per tant han d’estar
dissenyades per presentar una alta resistència a la corrosió, emprant en la construcció materials
anticorrosius i recobriments de protecció específicament adaptats a aquesta situació. S’haurà de
prestar especial atenció a la protecció dels equips dels circuits pneumàtics, elèctric i electrònics
contra les agressions del mineral.
c) Condicions en túnel
La temperatura mitja normal en túnel s’estableix en 22,5ºC amb una màxima de 30ºC i una
mínima de 15ºC.
L’ambient en que haurà prestar servei el vehicle dins del túnel contindrà gran quantitat de pols,
partícules metàl·liques, així com dipòsits greixosos sobre la via, el que ha de ser tingut en compte
a fi que la seva presencia no pertorbi el normal funcionament del vehicle.
d) Rentat
El vehicle estarà dissenyat de tal forma que pugui ser rentat exteriorment amb agua calenta a
alta pressió i amb productes detergents sense que això incideixi en el normal funcionament dels
seus equips, assegurant l’estanqueïtat a la cabina, armaris i cofres.
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Aixecament del vehicle
El vehicle ha de disposar de quatre punts d’aixecament identificats. L’estructura de suport dels
ganxos d’aixecament, ha de poder servir per aixecar la locomotora en cas de rescat.
a) Tallers
L’aixecament a tallers s'efectuarà mitjançant quatre gats actuant sobre el bastidor del vehicle,
havent de preveure unes plaques de suport per aquesta finalitat, que facilitin l'assentament de
les ungles dels gats. Els quatre suports es trobaran a igual alçada respecte al nivell del carril i
seran exteriors als bogies, per tal de garantir l‘estabilitat del vehicle pujat amb gats. Es marcaran
els punts d’aixecament a la locomotora de conformitat amb les fitxes UIC 580, 581 i 640. Als
plànols també figuraran indicats aquests punts.
b) Descarrilaments
La locomotora ha de poder-se aixecar mitjançant gats col·locats sota qualsevol punt del contorn
de la mateixa. Es reforçarà la zona de testera i els seus adjacents a banda i banda, de manera
que es permeti l'assentament dels gats. S’ha de poder aixecar la locomotora des d’una testera,
aixecant un dels bogies, mentre resti descansant sobre l’altre.
Per ambdós casos a) o b), el vehicle estarà dissenyat de tal manera que l'aixecament del
mateix, amb el seu equip de rodatge penjant, no suposi cap deteriorament dels elements de la
suspensió. Així mateix, es disposarà d'un sistema que permeti aixecar el vehicle limitant totalment
la cursa de les suspensions, a fi de no haver d'aixecar excessivament el vehicle en cas de
descarrilament, sense haver de desmuntar elements auxiliars per tal de realitzar les maniobres.
El fabricant haurà de garantir en fase de disseny la compatibilitat del seu vehicle amb els
estris d’encarrilament de que disposa FGC, sense que per la utilització dels mateixos sigui
necessari el desmuntatge previ d’equips de la locomotora.

5 Característiques
locomotora

tècniques

particulars

de

la

Característiques generals
Les locomotores han de poder donar cobertura a tots els serveis de mercaderies de FGC.
De forma general es preveuen les següents característiques generals:
Característiques generals de la locomotora
Tracció

Dual (Dièsel i Elèctrica)

Cabines

2

Bogies

Co’-Co’

Pes màxim (amb subministraments)
Longitud màxima entre enganxalls

Pes per eix

90 t
20 m (subjecte a estudi de
compatibilitat amb el gàlib
de LA)
15 tn
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Característiques generals de la locomotora
Radi mínim d’inscripció en corba en
tallers

50 m

Radi mínim d’inscripció en corba a vies
generals

90 m

Velocitat màxima

90 km/h ≥ v max ≥ 80 km/h

Capacitat d’arrossegament

1.440 t en rampa de 20
mil·lèsimes a velocitat que
garanteixi el temps de
marxa (punt 5.23.1)
640 t en rampa de 26,5
mil·lèsimes

Esforç de tracció mínim a l’arrencada

Arranc en rampa de 20
mil·lèsimes remolcant
1.440 t
Arranc en rampa de 26,5
mil·lèsimes remolcant 640 t

Motor Diesel
Límit de soroll

Stage V segons Reglament
UE 2016/1628
Segons Reglament UE
1304 - Soroll

Amplada màxima

2.690 mm

Alçada màxima

3.900 mm
(pantògraf en repòs)

Ample de via
Alçada d’enganxall
Tipus d’enganxall
Sistema de fre
Comandament múltiple

1.000 mm
870 mm
Alliance AAR 10
UIC (Prestacions veure
punt 5.21.4)
Sí

La demostració de l’acompliment d’aquests requeriments mínims serà condició indispensable per
avaluar la proposta tècnica.

Configuració
La locomotora estarà configurada per dos cabines, un compartiment d’aire net, la sala de
màquines, un compartiment de radiadors i tres mòduls de sostre independents i desmuntables
per facilitar-ne el manteniment. L’escapament del motor dièsel quedarà inscrit en un d’aquests
tres mòduls. El pantògraf es trobarà en un altre mòdul diferent al del sistema d’escapament. Cal
preveure que l’aspiració del sistema de ventilació/climatització es trobi el més allunyada possible
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del sistema d’escapament del motor per evitar l’entrada a cabina de partícules dels gasos
d’escapament. El tercer mòdul queda disponible per allotjar els equips que l’adjudicatari consideri
necessaris.
La distribució d’equips en els diferents compartiments i sala de màquines ha de ser tal que
permeti disposar d’un passadís interior prou ampli i alt per connectar amb comoditat ambdues
cabines.
El compartiment d’aire net ha d’allotjar els diferents filtres d’aire, el grup generador de tracció,
possibles bufadors dels motors de tracció, el panell de fre, compressor, assecador, dipòsits
principals, torres de fre dinàmic, armaris de potencia i armari de baixa tensió.
A la sala de màquines s’ha de disposar el motor dièsel i tots els seus accessoris. El motor dièsel
ha d’estar subjectat a la caixa mitjançant silentblocks elàstics dissenyats específicament per
esmorteir el rang de vibració del motor evitant així la transmissió de vibració a la estructura. La
sala de màquines estarà separada del compartiment d’aire net i de la planta de refrigeració
mitjançant envans. Aquesta sala es mantindrà ventilada i amb pressió positiva evitant així
l’entrada de brutícia i pols.

Bastidor
El disseny del bastidor es realitzarà conforme a les disposicions de la norma UNE EN 12663
sobre requisits estructurals de les caixes dels vehicles ferroviaris, categoria L. En quant a
seguretat passiva es seguiran les prescripcions de la norma UNE EN 15227.
El vehicle incorporarà, a ambdues testeres, enganxalls tipus Alliance AAR 10A. Els punts
d’acoblament hauran de dimensionar-se per suportar els esforços longitudinals de remolc que
puguin desenvolupar-se, situant-se a l’alçada de 870 mm, compatible amb la resta de material
mòbil de mercaderies de la línia LA (veure Annex VI).
En qualsevol cas, els elements resistents de l'estructura, unions soldades i/o roscades,
comportes, exposades a condicions de servei severes, sol·licitades dinàmicament de manera
permanent en circulació normal, no presentaran durant el període de vida indicat cap tipus de
fissura.
En els elements estructurals i òrgans de sustentació, les seccions resistents mínimes resultants
de possibles desgastos i pèrdues de material per altres causes, han de ser tals que assegurin
les resistències estàtica i a fatiga pròpies del vehicle.
Tal i com es defineix al punt 4.5, el pes per eix de la locomotora es trobarà limitat a 15 t degut a
al límit admissible per la infraestructura. Tanmateix es preveu que la locomotora disposi d’un
sistema de llast que permeti incrementar la massa adherent i per tant les prestacions de tracció
(sempre que el factor limitant sigui l’adherència i existeixi potència disponible) si en el futur
augmentés el pes per eix admissible per la infraestructura. El sistema de fixació de llast es trobarà
previst al bastidor de la màquina i estarà concebut de forma que la col·locació dels pesos sigui
possible amb accés lateral mitjançant carretilles elevadores. Es valorarà la possibilitat
d’increment en el pes per eix de la locomotora mitjançant el sistema de llast fins a un màxim de
18 t/eix.
Les unions soldades hauran d’ésser executades per soldadors homologats mitjançant norma
UNE EN 15085 d’aplicacions ferroviàries.
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Caixa
El disseny estructural de la locomotora donarà compliment a la normativa UNE EN 12663. sobre
requisits estructurals de les caixes dels vehicles ferroviaris, segons estableix la categoria per a
locomotores. En quant a seguretat passiva es seguiran les prescripcions de la norma UNE EN
15227.
L’estructura del vehicle serà de disseny integral en el qual caixa i cabina formaran un conjunt
estructural construït en acer al carboni d’alta resistència. En fase de projecte l’adjudicatari
facilitarà en el context de l’expedient tècnic del vehicle, l’estudi i simulació, mitjançant càlcul
d’elements finits del comportament estructural del vehicle, sota les hipòtesis de càlcul que siguin
aplicables.
El model de caixa ha d’acomplir amb els estàndards normatius partint de la base de ser robusta
per resistir tots els esforços que es puguin presentar en funcionament normal, i rígida per obtenir
l’alta freqüència de flexió natural, evitant així la ressonància deguda a les forces induïdes per la
via, pel motor dièsel i per la resta de components.
Tots els sistemes fixes dels diferents equips i dels elements de la caixa han de ser capaços de
resistir una acceleració longitudinal de 3g, sense assolir el seu límit elàstic.
El gruix del material de la caixa es dimensionarà segons normativa preceptiva per garantir la
resistència estructural a càrrega màxima, tenint en compte l’acció corrosiva del mineral. En fase
de projecte, l’adjudicatari lliurarà a FGC un document amb els càlculs de dimensionament de la
caixa.
Allà on existeixin contactes de materials metàl·lics diferents es prestarà especial atenció al
fenomen de la corrosió galvànica, prenent i descrivint les mesures preventives adoptades per
evitar-la. L’adjudicatari lliurarà els certificats de qualitat dels acers utilitzats en la construcció de
les locomotores.
Les unions soldades hauran d’ésser executades per soldadors homologats mitjançant norma
UNE EN 15085 d’aplicacions ferroviàries.
La locomotora estarà dissenyada de tal forma que totes les parts mòbils destinades a tancar
obertures no es puguin moure de forma accidental. Els dispositius de bloqueig hauran d’indicar
l’estat en el que es troben (bloquejat/desbloquejat) i ser visibles des de l’exterior de la locomotora.

Sistema d’absorció d’energia
En el disseny de la locomotora es pararà especial atenció a les característiques que afecten a la
seguretat del personal de conducció.
En ambdós extrems de la locomotora es proveirà d’un sistema d’absorció d’energia, constituït
per un calaix de xoc deformable muntat sobre la testera de la locomotora, per sobre de l’enganxall
automàtic. Aquest calaix ha de ser desmuntable i reemplaçable. S’instal·laran a testeres sistemes
anticlimber que evitin l’encavalcament en cas de col·lisió.

Enganxalls
Cada locomotora disposarà a cada testera extrema d’un enganxall automàtic Alliance, designació
Full Size, amb mandíbules mòbils, els caps de les quals tindran un contorn segons AAR 10A amb
protector, veure annex IV. Aquests enganxalls es situaran a cadascuna de les testeres del
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vehicle, sent constructivament iguals i a la mateixa alçada (870 mm de l’eix al pla de rodatge)
que els que equipa el material mòbil de mercaderies de la línia LA de FGC.
Els esmorteïdors de tracció i compressió estaran constituïts per elements de cautxú de tipus
butílic i d’acer. La unió del cap de l’enganxall amb el dispositiu d’esmorteïment haurà de realitzarse a través de la cua del cap mitjançant boló vertical.
Els recorreguts verticals i transversals de l’enganxall hauran de limitar-se per mitjà d’un escut
d’acer fixat mitjançant unió cargolada a testera del bastidor.
El sistema d’acoblament estarà dissenyat de manera que no es requerirà la presència de cap
operari entre les unitats que s’hagin d’acoblar mentre alguna d’elles es trobi en moviment.
La maniobra de desacoblament es realitzarà per la part inferior de l’enganxall i des dels laterals
de la locomotora a través de barres de comandament situades a l’encapçalament. S’haurà de
preveure prou espai lliure per l’operari durant aquesta maniobra. Totes les parts protuberants que
es considerin un perill pels operaris hauran d’estar clarament indicades i/o equipades amb
dispositius de protecció.
Es preveu que l’enganxall es trobi dimensionat per suportar els esforços de tracció-compressió
derivats del funcionament en composició de 24 vagons carregats (vagó carregat de 60 Tn), en la
situació d’explotació més desfavorable. L’adjudicatari presentarà el càlcul detallat de
dimensionament de l’enganxall definint les màximes prestacions de tracció en kN.
Addicionalment, i tret del que es refereix als requeriments anteriors, els enganxalls automàtics
compliran, en allò aplicable, amb les prescripcions de les normes UIC 522, 523 i 524.
Caldrà preveure l’ús dels enganxalls de transició de FGC, veure annex V, per tal que la
locomotora pugui remolcar una unitat de viatgers UT213.

Deflectors d’obstacles
En ambdós extrems de la locomotora es disposarà d’un deflector d’obstacles per tal de protegir
el vehicle contra els obstacles de la via que puguin fer malbé l’equipament muntat sota bastidor.
També farà la funció de lleva neus. En el disseny del deflector seran d’aplicació les prescripcions
de la norma UNE EN 15227. Serà ajustable en alçada per tal de compensar el desgast del
rodatge.

Cabines
5.8.1 Característiques generals
La locomotora disposarà de dos cabines de conducció, aïllades de la transmissió de sorolls i
vibracions, augmentant el confort dels operadors. Entre les dues cabines hi haurà un passadís
d’intercomunicació que transcorrerà per la sala de màquines i els diferents compartiments.
Les cabines estaran dissenyades d’acord amb els requisits d’ergonomia i visibilitat recollits a la
norma UIC 651. La visibilitat exterior serà excel·lent tant davantera com transversal, permetent
al maquinista una conducció segura i confortable.
Ambdues cabines disposaran d’aïllament tèrmic i acústic per millorar el confort en condicions
adverses de temperatura i soroll.
L’estructura de cabina serà calculada segons la normativa UNE EN 12663-1.

pág. 20

FGC Infraestructura
Àrea de Material Mòbil

Les cabines es dotaran com a mínim amb dos seients situats en el sentit de la marxa, un pel
maquinista i un altre per l’agent d’acompanyament a la conducció.
Ambdues cabines incorporaran tots els aparells que el maquinista necessiti per conduir la
locomotora.
No existirà la possibilitat d’accés involuntari per part del personal a aparells elèctrics en tensió,
havent de quedar convenientment aïllats i connectats a massa les evolvents dels mateixos.
Les cabines estaran dotades de la major zona de vidre possible i la seva amplitud serà la major
compatible amb el conjunt general del vehicle. Seran recintes tancats, amb dos portes d’accés
des de l’exterior i una porta interior d’accés al passadís d’intercomunicació, a cada cabina.
El lloc de conducció es trobarà a la dreta en el sentit de la marxa i tindrà, junt amb el lloc de
l’assistent de conducció situat a l’esquerra en el sentit de la marxa, perfecta visibilitat en ambdós
sentits. Es procurarà que la visibilitat del maquinista i l’assistent sigui la major possible, disposant,
si es precís, de finestres auxiliars per garantir aquest requeriment.
Les cabines hauran de disposar de sistema de calefacció i aire condicionat.
L’alçada lliure de la cabina serà com a mínim la definida a la norma UIC 651. Es valorarà
l’increment d’aquesta alçada mínima. La profunditat mínima serà de 1500 mm mesurat
longitudinalment, en el pla horitzontal a l’alçada dels ulls del maquinista assegut, entre la cara
interior del parabrises i l’objecte més proper situat darrera del seient del maquinista.
Les portes exteriors d’accés a les cabines seran portes batents cap a l’interior o corredisses. El
pas lliure mínim serà de 1675 mm x 500 mm conforme marca el Reglament UE 1302 de
Locomotores. Tanmateix es valorarà l’increment d’aquest pas mínim. Les portes tindran
enclavaments en les posicions “oberta” i “tancada” a fi d’impossibilitar que per efecte de la marxa,
puguin obrir-se o tancar-se violentament. Es preveurà un eficaç sistema d’estanqueïtat de portes
de doble junta que eviti l’entrada d’aigua o pols en totes les condicions de treball.
Les portes exteriors disposaran de pany, tal que des de fora sigui necessari l’ús d’una clau
unificada (tipus KABA que es definirà durant el projecte) per desbloquejar la porta, impossibilitant
l’accés a personal no autoritzat. Disposaran de doble maneta exterior a dos alçades per poder
obrir cada porta des de la via o des de pis de cabina. Des de l’interior de cabina aquest mateix
pany es podrà bloquejar o desbloquejar sense necessitat de clau. Les portes comptaran amb una
finestra amb lluna fixa acoblada a la fulla per mitjà d’un perfil de goma. Les seves dimensions
estaran en harmonia amb la imatge de la cabina. Hauran de ser en vidre de seguretat, assegurar
la estanqueïtat i garantir un alt confort tèrmic i acústic.
Ha de ser possible obrir les portes o finestres laterals, considerant qualsevol posició dels
respatllers dels seients (entre 0º i 20º d’inclinació respecte l’eix vertical) o de qualsevol altre
element fix.
Tant a la cabina com als passadissos i a les àrees de treball del personal, no poden existir
superfícies afilades o tallants. En els acabats de les superfícies de la estructura de cabina no es
poden produir reflexes no desitjats. El reflex de la llum ha de ser difús i no concentrat. Els
materials per les superfícies de les cabines que estiguin exposats a la llum han d’acomplir els
següents coeficients de reflexió:
•

0,3 a 0,5 pel pupitre (amb excepció dels panells d’exposició visual)

•

Un màxim de 0,15 pels panells de pantalla de visualització

•

0,3 a 0,7 per parets i portes

•

Un mínim de 0,15 pel terra
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•

Un mínim de 0,5 pel sostre

Els vidres parabrises disposaran d’un sistema antibaf per evitar la condensació i garantir la
visibilitat.
A cada cabina es preveuran dos preses auxiliars a 230 V 50 Hz 500W, convenientment
protegides elèctricament, per la connexió de carregadors de telèfons, porta llanternes, equips de
diagnosi, neteja o petites màquines-eina.
Cada cabina disposarà de:
•

Dos ganxos per la roba d’abric del personal

•

Una paperera per la brossa fàcil de buidar

•

Un espai lliure (per exemple al terra de la cabina) amb unes dimensions mínimes de 300
mm x 400 mm x 400 mm, per l’emmagatzematge d’una maleta o bossa, sense interferir
amb l’espai per les extremitats inferiors en posició d’assegut.

Cada cabina es retolarà interiorment en lloc visible mitjançant la matrícula de la locomotora, el
número de cabina (1 o 2) i la inscripció de velocitat màxima.

5.8.2 Sistema de control
La locomotora disposarà d’una unitat de control del vehicle (VCU). La VCU serà un sistema
modular que inclourà un mòdul d’alimentació, CPU i mòduls d’entrada i sortida remots distribuïts
per la locomotora.
Cada cabina disposarà de les corresponents pantalles a pupitre per mostrar tota la informació
operativa i de diagnosi, d’acord a les especificacions definides al punt 5.8.3.
L’equip de control del vehicle tindrà com funció la supervisió, regulació, protecció i comandament
dels paràmetres de govern de cada equip, així com de la supervisió, comandament, seqüenciació
de maniobres, indicadors de cabina i altres automatismes auxiliars del vehicle.
Serà així mateix responsable de la gestió de les mesures dels paràmetres principals per al govern
del vehicle, tals com corrents, tensions, velocitat, pressions en circuit neumàtic, estat de càrrega,
etc., i informarà a la resta de sistemes d’aquests paràmetres, amb la finalitat de que no existeixin
mesures múltiples entre els diferents equips que intervenen en la cadena de control.
La centralització i concentració de la informació en el control, portarà a un intercanvi de la mateixa
a través d’una xarxa de locomotora a la que es connectaran els diferents equips.
Rebrà i gestionarà les ordres de conducció enviades pel maquinista i fixarà els paràmetres
adequats al tipus de marxa sol·licitada, controlant la potencia exigida als motors, en qualsevol
estat de càrrega i hipòtesis previstes.
L’equip de control que gestionarà les seqüencies i els automatismes a controlar sobre el propi
vehicle estarà en comunicació amb el control de cabina habilitada per rebre les ordres de
comandament i transmetre les actuacions executades.
El sistema realitzarà un autotest complet i cíclic de les seves cadenes de funcionament, així com
dels mòduls d’entrades/sortides, i serà capaç d’autodiagnosticar qualsevol anomalia detectada
al seu propi sistema. En aquest cas informarà al conductor per mitjà de la pantalla de conducció
i donarà possibles alternatives de procediment si fos possible. També disposarà d’un registre
històric de funcionament.
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La secció de diagnosi i visualització proporcionarà assessorament d’avaries convencionals, així
com els diagnòstics de bord, la detecció interactiva de problemes i l’emmagatzematge de
l’historial d’avaries.
S’ha de preveure accés remot en temps real des del centre de manteniment a la xarxa de
locomotora, a la unitat de control del vehicle, als panells de comandament i diagnosi per poder
monitoritzar els diferents paràmetres de funcionament durant la marxa (valors d’entrada i sortida,
analògics i digitals, en temps real i diferit), al registrador jurídic i al sistema CCTV. A tal efecte la
locomotora haurà de disposar de connectivitat de banda ampla embarcada per tal d’establir
aquesta connexió remota independentment de la posició d’aquesta a la línia.

5.8.3 Pupitre de conducció
A cada cabina es situarà un pupitre de conducció pel maquinista situat al costat dret de la cabina
que inclourà els comandaments de control de la locomotora. Disposarà dels òrgans de govern,
instruments i equips necessaris per la operació, distribuïts de forma tal que des del seient del
maquinista es tingui un fàcil accés als de freqüent ús durant la conducció. Aquesta distribució
complirà amb els requisits d’ergonomia recollits a la norma UIC 651. En la distribució de pupitre
cal preveure un suport pels horaris i la ruta del servei i una safata de càrrega inductiva segons
estàndard QI que permeti la càrrega dels terminals de telèfon mòbil tant en posició longitudinal
com tranversal. Aquestes safates, disposaran d’un recobriment antilliscant per evitar moviment
dels terminals.
Tots els elements de pupitre, així com la interfície maquinista-tren acompliran la norma UIC 612.
Tots els elements estaran perfectament identificats en català mitjançant plaques metàl·liques
serigrafiades. Tant la distribució d’elements com les respectives identificacions hauran d’esser
revisades i aprovades per FGC en fase de projecte.
Cada pupitre de maquinista disposarà d’una pantalla tàctil o panell operador (pantalla amb botons
als costats) de comandament (CCD – Command Control Display) i d’una pantalla o panell de
diagnosi (TDD – Technical & Diagnostic Display). Totes les avaries quedaran enregistrades a la
TDD en forma de registre d’esdeveniments, en el que quedi constància de l’històric d’avaries
indicant codi d’avaria (DTC), breu descripció, data i hora. Així mateix, la TDD inclourà una imatge
de monitorització de l’estat de les entrades i sortides de la VCU indicant mitjançant codi de colors
(vermell/verd) si l’estat és el correcte o no en cada moment. El sistema disposarà d’una memòria
per enregistrament dels paràmetres de funcionament i esdeveniments produïts amb capacitat
per els últims 30 dies. Aquestes dades seran extraïbles en fitxer amb format .csv, .xls. o similar.
El CCD i el TDD del maquinista han de poder assumir les funcions d’un i altre per què en cas
d’avaria d’un dels dos displays el que resta operatiu pugui disposar de tota la informació. Així
mateix el TDD també assumirà la visualització del sistema CCTV sota demanda.
Es preveurà una reserva d’espai al moble del pupitre amb espai per allotjar una pantalla de 10”
per possibles ampliacions futures.
L’idioma en que es mostraran els missatges a les pantalles serà català, o en el seu defecte en
castellà.
Totes les pantalles disposaran de viseres per tal d’evitar reflexes del sol que redueixin la visibilitat
del maquinista.
La carcassa del pupitre de conducció haurà de ser fabricada en material que no produeixi
estelles, de fàcil neteja, resistent a l’abrasió i no es decolorarà amb l’ús.
Tots els òrgans de govern de la tracció i el fre, llevat del sistema d’Home Mort (HM) i els avisadors
acústics, hauran d’estar disposats per ser accionats amb les mans. El maquinista podrà accionar-
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los de forma còmode i sense postures forçades. El dispositiu d’HM podrà ser accionat
indistintament amb les mans o amb els peus.
El control de tracció de la locomotora es realitzarà mitjançant un manipulador que permeti
seleccionar la potència de tracció requerida o la potència de fre corresponent. També disposarà
d’un inversor per seleccionar el sentit de la marxa que podràs esser “endavant” o “endarrere” des
de qualsevol de les dues cabines.
Els manipuladors de control de fre pneumàtic també es muntaran al pupitre. Aquests seran el
manipulador de fre automàtic (indirecte) i el manipulador de fre directe (independent). A més, es
disposarà d’un accionament de fre d’emergència per al maquinista i un altre per l’ajudant.

5.8.4 Paràmetres de mesura al pupitre de conducció
Al pupitre de conducció hauran de trobar-se accessibles, com a mínim, els següents paràmetres
de mesura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rellotge indicador de dia i hora segons patró de FGC (amb actualització automàtica
remota)
Rellotge comptador d’hores de funcionament de motor tèrmic (accessible en remot)
Totalitzador quilomètric (accessible en remot)
Velocímetre
Manòmetre de pressió de fre
Manòmetre de pressió general d’alimentació
Corrent de motors de tracció de forma individualitzada
Temperatura dels motors de tracció de forma individualitzada
Velocitat dels motors de tracció de forma individualitzada
Amperímetres indicadors d’esforç de tracció
Compta-revolucions del motor dièsel
Manòmetre de pressió d’oli de motor dièsel
Termòmetre d’oli de motor dièsel
Termòmetre de refrigerant i avís de sobreescalfament de motor dièsel
Nivell de combustible de motor dièsel
Indicació de càrrega de bateria
Tensió de catenària (en mode elèctric)
Nivell de greix als greixadors de pestanya
Valors de consums de combustible instantani, mig, parcial i total del recorregut

I tots aquells que el fabricant consideri necessari monitoritzar al sistema de control, sistema
pneumàtic, etc.
Els paràmetres que siguin crítics per la conducció i que disposin d’un element específic de
mesura a pupitre comptaran amb il·luminació independent.

5.8.5 Pupitre de l’ajudant de conducció
El pupitre de l’ajudant de conducció es situarà al costat esquerre de la cabina en el sentit de la
marxa. Formarà part del mateix moble del pupitre de conducció i per tant li seran exigibles els
mateixos nivells d’acabat i qualitat en quant a disseny i construcció. Disposarà com a mínim de
velocímetre, botzina, bolet d’emergència, accionament del netejaparabrises i control de llum de
lectura.
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5.8.6 Sistema d’home mort (HM)
El fabricant proposarà un dispositiu d’home mort (HM), el que el seu funcionament haurà de ser
aprovat per FGC.
El dispositiu d’HM haurà d’actuar al circuit de comandament del desplaçament i del fre. Serà
d’actuació seqüencial i activarà l’emergència tant per excés com per defecte d’actuació. A la
vegada, haurà d’estar previst que incorpori alarmes visuals i acústiques.
Es preveurà un sistema de bypass de l’home mort, que permetrà inhibir aquesta funció en cas
d’avaria. L’anul·lació de la funció, requerirà l’actuació continuada del maquinista, generarà una
indicació a la pantalla de conducció i quedarà registat al registrador jurídic.

5.8.7 Seient del maquinista i de l’ajudant de conducció
Ambdues cabines estaran equipades com a mínim amb dos seients, un pel maquinista i un altre
per l’ajudant.
Aquests dos seients seran iguals i permetran realitzar totes les funcions normals de conducció i
supervisió en posició asseguda amb una postura correcta del maquinista i de l’agent
d’acompanyament. Es situaran sobre una base sòlida a una alçada i distància del pupitre tals
que, mitjançant la regulació que permeten, es garanteixi la operació ergonòmica del personal. Es
disposarà d’un sistema de recolzapeus i recolzabraços ajustable en alçada.
El model serà segons l’annex VII: Planol 433_150548--A_Seient conductor. L’entapissat es
decidirà durant la fase de projecte.

5.8.8 Calefacció i aire condicionat
Ambdues cabines disposaran d’un equip d’aire condicionat situat al sostre, amb sortides d’aire
fred orientables a maquinista i ajudant, permetent la refrigeració de l’habitacle.
També disposaran d’un sistema de calefacció per cabina.
En general seran d’aplicació els requisits establerts d’acord a la norma UNE EN 14813-1 i UNE
EN 14813-2, per cabines de categoria A, en zones climàtiques d’estiu categoria I i zones
climàtiques d’hivern categoria I, comptant cabina ocupada pel maquinista i l’assistent de
conducció.
El maquinista podrà regular el flux d’aire i la temperatura a voluntat, dintre dels rangs que els
equips permetin d’acord a la normativa definida.
El sistema d’aportació d’aire haurà de garantir un flux mínim d’aire fresc de 30m3/h/persona.
L’aire serà filtrat amb un grau G3 segons la norma EN 779.
Les sortides d’aire estaran disposades de forma que l’aire no incideixi directament sobre el
personal. La cabina es trobaran convenientment aïllada tèrmicament per reduir les pèrdues
tèrmiques.
El funcionament del l’aire condicionat i la calefacció a cada cabina es trobarà vinculat a
l’habilitació de cabina corresponent.
Es valorarà que, tant la calefacció com l’aire condicionat siguin independents del funcionament
del motor tèrmic.

5.8.9 Circuit tancat de televisió (CCTV)
La locomotora disposarà d’un circuit tancat de televisió i gravació. Cada cabina disposarà d’una
càmera frontal enfocada en el sentit de la marxa i dues càmeres laterals exteriors enfocades en
sentit contrari a la marxa.
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Les càmeres seran digitals (vídeo sobre IP), d’alta resolució (HD), protocol ONVIF i amb
tecnologia WDR per adaptar-se als canvis de llum provocats per l’entrada o sortida de túnel.
Disposaran així mateix de visió infraroja per oferir imatge clara en situació de foscor total. Les
càmeres s’instal·laran convenientment protegides de la intempèrie en proteccions estanques a
l’aire i l’aigua amb un índex de protecció mínim IP65. S’observarà que el sistema d’autoenfoc de
les càmeres mai desenfoqui la imatge exterior per enfocar gotes d’aigua, insectes o brutícia que
es pugui adherir a les proteccions de les càmeres. Les càmeres garantiran una imatge nítida,
sense interrupcions o pampallugues en condicions de llum diürna, nocturna i llum artificial, tenint
en compte que aquesta última pot ser llum de tipus LED.
Les imatges es visualitzaran al lloc de conducció a petició del maquinista a través del TDD.
Existirà una preconfiguració de quadrants per cabina habilitada, si bé es podrà accedir a
qualsevol càmera de la locomotora i ampliar-ne la imatge a voluntat podent tornar després a la
configuració d’imatge preconfigurada.
El flux de vídeo generat per cada càmera s’emmagatzemarà en alta definició en un gravador
embarcat per càmeres digitals. El vídeo disposarà d’una marca d’aigua identificant la càmera que
l’ha gravat i la data i hora, que ha de coincidir amb la data i hora patró de FGC. El gravador haurà
d’estar específicament dissenyat per solucions de mobilitat de forma que no es faci malbé a
causa de vibracions o moviments del propi vehicle. Tindrà una capacitat d’emmagatzematge que
permetrà l’enregistrament com a mínim dels darrers 15 dies. El gravador disposarà de badies de
disc dur de forma que en cas de necessitar recuperar imatges es pugui extreure el disc carregat
i intercanviar-ho ràpidament per un altre buit, realitzant la tasca d’extracció d’imatges del disc a
oficina.
De forma complementaria a l’extracció física, es podrà realtizar una descàrrega remota
mitjançant software a través del sistema de comunicacions de banda ampla de la locomotora.
Cas que sigui necessari algun hardware i/o software específic per la recuperació d’aquestes
imatges, aquests formaran part integrant del volum de subministrament.

5.8.10 Registrador jurídic
Existirà un equip de registre digital de paràmetres de conducció, esdeveniments, i imatge per
avaluació dels mateixos en cas d’incidència en el servei o accident.

5.8.10.1 Normativa particular d’aplicació
Seran d’aplicació les següents normes particulars:
•
•
•
•

EN62625-1: Material electrònic ferroviari. Sistema de bord de registre de dades de
conducció. Part 1. Especificació del sistema
IEEE 1482.1: On-board devices/systems, with crashworthy memory, that record data to
support accident/incident analysis for rail transit vehicles are covered.
UNE-EN 50121 i 2014/30/EU: Compatibilitat electromagnètica
UNE-EN 45545-2: Aplicacions ferroviàries. Protecció contra el foc de vehicles ferroviaris.
Part 2: Requisits pel comportament front al foc dels materials i components.

5.8.10.2 Senyals a enregistrar
El registrador supervisarà i registrarà com a mínim els següents senyals:
•

Cabina habilitada
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentit de marxa
Velocitat real
Velocitat consigna
Velocitat zero
Posició del manipulador
Posició de l’inversor
Botzina
Pressió TDP
Pressió TFA
Pressió en cilindres de fre
Fre de servei actiu
Fre d’emergència actiu
Fre d’estacionament actiu
Sistema antilliscament actiu
Comptador quilomètric
Distància recorreguda entre esdeveniments
Demanda de fre
Demanda de tracció
Actuació sobre el dispositiu de l’home mort
Actuació del fre per acció del dispositiu d’home mort
Actuació de senyal d’avís lluminós del dispositiu d’home mort
Actuació de senyal d’avís acústic del dispositiu d’home mort
Inhibició del dispositiu d’home mort
Acceleració
Desacceleració
Dia i hora
Actuació de bolet d’emergència
Actuació sistema FAP
Inhibició del sistema FAP
Mode de funcionament operatiu en cada moment: dièsel o elèctric
Posició del pantògraf: aixecat/baixat
Ordre de pujada i baixada de pantògraf
Consum elèctric
Tensió de catenària
Disjuntor connectat/desconnectat
Avaria sistema de control de fre
Fallada fre de servei
Motors de tracció aïllats
Bogies aïllats de fre
Percentatge de fre elèctric aplicat
Diàmetre de roda

Cal preveure que el llistat final de senyals a enregistrar pot ampliar-se durant el desenvolupament
de la locomotora i per tant cal preveure espai d’emmagatzematge per un 30% de senyals
addicionals.
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Així mateix, el registrador jurídic actuarà també com a caixa negra de vídeo (CNV) i enregistrarà
en bucle les imatges de les sis càmeres del sistema CCTV durant un temps mínim de 3 hores.

5.8.10.3 Memòria del registrador
El registrador disposarà de memòria suficient per emmagatzemar totes les senyals indicades
durant els darrers 30 dies (a excepció de les imatges de les que es gravaran les darreres 3 hores
en bucle).
Disposarà de dos àrees de memòria diferenciades que contindran la mateixa informació. La
segona àrea serà una memòria protegida contra col·lisions, foc, líquids i cops d’acord a la norma
EN 62625-1. Aquesta memòria es capaç de mantenir la informació sense alimentació elèctrica.
Només es recorrerà a aquesta memòria en cas d’accidents greus.
Segons la norma EN 62625, tots els senyals es registren amb marca de temps. El temps intern
és gestionat per un rellotge intern en temps real. L’hora es verifica en temps real pel registrador
comparant l'hora del rellotge intern i l'hora rebuda des de la Unitat Central del Vehicle.. En cas
de desviació el registrador sincronitza automàticament el seu temps.
En cas d’avaria del registrador aquest ho comunicarà a la unitat de control de vehicle.

5.8.10.4 Descàrrega de dades
El registrador permetrà la descarrega de dades mitjançant port Ethernet, USB o descàrrega
remota mitjançant un programari específic a través del sistema de comunicacions de banda
ampla. La descarrega estarà protegida contra l'accés no autoritzat, evitant l'escriptura, la
modificació i l'eliminació de les dades registrades. Les dades una vegada descarregades podran
ser emmagatzemades en un dispositiu extern pel seu tractament posterior.
Un intempestiu error durant la descarrega de dades, donarà lloc a una nova transmissió fins que
es completi una transmissió sense defectes.
Alternativament a la descàrrega mitjançant els mètodes definits, es podrà extreure físicament el
mòdul de memòria protegit. Aquesta extracció només es durà a terme en cas d’accident greu,
mitjançant programari específic.

5.8.10.5 Software d’anàlisi
L’adjudicatari lliurarà el software d’anàlisi per avaluar les dades registrades. L’accés al registrador
es trobarà protegit mitjançant contrasenya.
Tota la informació s’ha de presentar en pantalla en forma de gràfics i llista de dades que es
puguin extraure en format .csv, .xls, o similar, imprimible en paper.
Ha de ser possible presentar els registres gràfics d’acord amb la distància o el temps.
El software podrà funcionar en sistema operatiu Windows.

5.8.11 Sistema de geoposicionament
La locomotora incorporarà un sistema de geoposicionament per satèl·lit. Aquest sistema ubicarà
la locomotora al llarg de qualsevol punt del traçat per on aquesta circuli, ja sigui línies de viatgers,
o traçat industrial, en una aplicació accessible des del CTC de FGC.
El geoposicionament serà de tipus DUAL capaç de treballar en doble freqüència compatible amb
el sistema GPS i GALILEO.

pág. 28

FGC Infraestructura
Àrea de Material Mòbil

5.8.12 Sistema de control de tren i senyalització en cabina
Les locomotores incorporaran el sistema de control de tren i senyalització en cabina FAP Digital
propi de FGC. Es preveurà un sistema de bypass del FAP, que permetrà inhibir aquesta funció
en cas d’avaria. L’anul·lació de la funció, generarà una indicació a la pantalla de conducció i
quedarà registrat al registrador jurídic.
FGC subministrarà els equips. L’adjudicatari s’encarregarà de la integració i instal·lació de tots
els equips a les locomotores.

5.8.13 Sistema de comunicació tren-terra
Les locomotores hauran de disposar d’un sistema de comunicació tren-terra embarcat mitjançant
radio digital TETRA compatible amb l’existent a la línia LA d’FGC.
L’equip de radiotelefonia el subministrarà FGC, si bé el muntatge a la màquina haurà d’anar a
càrrec de l’adjudicatari, seguint les instruccions que es facilitin. Per a aquesta instal·lació s’haurà
de preveure:
•
•
•
•
•

Espai per la consola a cada pupitre de conducció
Espai per l’equip principal a l’armari de control
Una tauleta per la col·locació de les antenes a sobre de cada cabina
Pas estanc de cablejat des de les cabines fins les antenes
Alimentació a 24VDC

5.8.14 Escales, estreps i passamans
L’accés a les cabines s’efectuarà per qualsevol de les dues portes laterals de cabina.
Es disposarà del número d’estreps suficient per garantir l’accessibilitat segura des de la
plataforma de via. Els estreps reuniran les següents condicions mínimes:
•
•
•
•

L’estrep inferior estarà situat a una alçada compresa entre 30 i 40 cm sobre el nivell del
carril
Els estreps restants tindran entre sí una separació màxima de 30 cm
La separació entre estreps serà la mateixa per tots ells
Els estreps i passamans no hauran d’ultrapassar el gàlib especificat a LA

A la zona dels estreps existirà una il·luminació LED de cortesia adequada per garantir la visibilitat
dels graons.
A ambdós costats dels estreps es disposarà de passamans, de tal forma que l’ascens o descens
del vehicle resulti còmode i segur.
Els estreps i passamans es dissenyaran d’acord al punt 4 del document tècnic ERA/TD/201204/INT, versió 1.0 de 4.6.2012, sent aquests antilliscants.
Hauran de respectar-se els requeriments del RD/1215 de seguretat en les màquines en quant a
accessos.

5.8.15 Finestres laterals
Els vidres de finestres i portes d’accés compliran l’establert en el Reglament R43 i normes NF
F31250 i NF F31119. Seran de vidre compost laminat i trempat tèrmicament i el seu espessor es
determinarà de forma que no es despengin ni projectin cristalls a l’interior en cas de ruptura per
efecte d’actes vandàlics com pedrades. La seva capacitat resistent serà ≥ 0,6 kJ.

pág. 29

FGC Infraestructura
Àrea de Material Mòbil

El vidre de les finestres disposarà d’un grau de tintat (gris parsol) que garanteixi un coeficient de
transmissió lumínica TL >29%. El muntatge dels vidres es realitzarà assegurant una gran
robustesa i seguretat, mitjançant perfils de goma amb junta o cordó d’expansió, que impossibilitin
l’entrada d’aire i aigua, i aïllin de les vibracions. La substitució dels vidres haurà de poder realitzarse fàcilment en un temps inferior a una hora.
Es posarà especial atenció en la qualitat de la plenitud dels vidres per tal d’evitar efectes de
distorsió òptica.
Per les juntes i tancaments, s’evitarà l’ús de materials que continguin fenols o cresols per tal
d’evitar la mala olor característica d’aquests components.

5.8.16 Parabrises
Els parabrises es concebran d’acord amb la norma UNE EN 15152. Permetran una visibilitat
òptima cap a l’exterior amb una transparència no inferior al 85%. La seva capacitat resistent serà
≥ 1,5 kJ i es trobarà degudament dimensionat per què el personal de conducció pugui observar
la via i les senyals. La dimensió mínima vertical del vidre serà ≥ 750 mm.
El vidre frontal serà de forma plana, muntat de forma tal que per acció d’un impacte directe en
qualsevol punt de la seva superfície, d’intensitat igual a la que suporta el vidre, no es desplaci el
conjunt cap a l’interior de la cabina. El sistema de fixació garantirà l’estanqueïtat a l’aigua i a
l’aire, havent de preveure els canals de desguàs apropiats i amb els tractaments adequats contra
els efectes de la corrosió.
Així mateix, el sistema de fixació haurà de permetre el desmuntatge, extracció i substitució del
vidre parabrises cap a l’exterior de forma fàcil entre dos operaris.
Es valorarà que aquest vidre estigui proveït d’un marc d’alumini que faciliti la operació de canvi,
sense adhesius, en cas de trencament reduint el temps de substitució a menys de dues hores.
Es dotarà d’un sistema de calefacció elèctrica antibaf integrat amb la potencia adequada de forma
que no interfereixi en la visibilitat ni produeixi distorsions en les imatges. L’element calefactor
estarà integrat a l’interior del vidre de forma que no es pugui malmetre per acció mecànica sobre
les superfícies del mateix en operacions de neteja. Podrà constituir-se per elements resistents
de fil o per aplicació d’una capa metal·litzada. En qualsevol cas les interconnexions entre
elements quedaran ocultes en els marges dels vidres i les connexions extremes estaran
contingudes en una caixa terminal apropiada, protegida i degudament fixada.

5.8.17 Para-sols
Cada cabina disposarà d’un para-sol enrotllable preferentment mitjançant accionament elèctric
des del pupitre, que protegiran als ocupants de l’acció directa del sol sobre els parabrises i quines
característiques d’opacitat hauran d’esser les utilitzades en el material mòbil de FGC, definint-se
durant el desenvolupament del projecte.

5.8.18 Eixugaparabrises i rentaparabrises
Els vidres parabrises disposaran d’eixugaparabrises d’accionament elèctric. Es disposarà de
modes de neteja de baixa i d’alta velocitat. L’àrea d’escombrat de l’eixugaparabrises haurà de
ser lo suficientment ampli, per a que el maquinista pugui visionar perfectament, en dia de pluja,
tota la senyalització de la línia des del lloc de conducció. També es dotarà d’un sistema
rentaparabrises que al activar-se projectarà líquid de neteja contra el parabrises activant a la
vegada i automàticament els eixugaparabrises, amb la finalitat de netejar de forma eficaç els
vidres parabrises. El dipòsit de líquid rentaparabrises serà accessible fàcilment per reposar el
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nivell. Així mateix aquest dipòsit disposarà de sonda de nivell, que alertarà en cabina en cas de
trobar-se entre el 10 i el 20% de capacitat.

5.8.19 Retrovisors
La funció de retrovisió es realitzarà normalment mitjançant el sistema CCTV definit al capítol
5.8.9. Tanmateix la locomotora disposarà com a sistema de backup de dos miralls retrovisors a
l’exterior d’ambdós costats de cada cabina.
Es valorarà que aquests siguin plegables, regulables elèctricament i disposin d’un sistema
calefactable antibaf.

5.8.20 Paviment
S’utilitzarà un paviment adequat al treball a que es destinaran les locomotores, havent de ser
antilliscant, resistent al desgast, al greix, a la corrosió per mineral i humitat. A la vegada ha de
poder-se netejar fàcilment.

5.8.21 Armari d’utillatge i dotació
En un espai lliure, a ambdues cabines, integrat a la paret del vehicle, existirà un armari de
dimensions adequades per emmagatzemar l’utillatge necessari i la dotació de cabina. Aquest
armari es trobarà tancat amb pany i convenientment identificat.
La dotació de cabina serà la següent:
•

Farmaciola de primers auxilis

•

Mascareta amb filtre de respiració

•

Guants de protecció mecànica

•

Llanterna de llum blanca de llarga distància

•

Llum addicional de cua per a vagons de composició remolcada

•

Escombra

•

Recollidor

•

Senyal d’STOP

Addicionalment, la dotació de la locomotora comptarà amb quatre falques homologades segons
model FGC. Les falques hauran d’estar situades per la part exterior, sotabastidor, per tal de
facilitar les tasques de “falcat” de la locomotora quan es requereixi.
La dotació serà lliurada per FGC.

5.8.22 Actuadors d’emergència
Les cabines disposaran de dos actuadors del fre d’emergència tipus bolet a cada pupitre de
conducció, un pel maquinista i un altre per l’ajudant de tracció.
Accionant qualsevol d’aquests actuadors, el vehicle interromprà immediatament la tracció i
quedarà frenat d’emergència. El sistema estarà dissenyat amb tècniques de seguretat. El propi
bolet disposarà d’avis òptic vermell quan es trobi activat.
Tots els bolets requeriran de rearmament després de ser polsats. Després de restablir el bolet
no es pot produir una posada en marxa intempestiva. La posada en marxa solament serà possible
per acció voluntària de l’operador i es trobarà protegida contra accions involuntàries.
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Tots els actuadors d’emergència del vehicle estaran perfectament identificats i seran fàcilment
accessibles.

Prescripcions contra el foc
En el projecte del vehicle s'haurà de contemplar l'estudi de tots els elements des del punt de vista
de la seva resistència i comportament davant d'un possible incendi. En quant a materials emprats
a l’interiorisme, serà d’aplicació la norma UNE EN 45545-2, referent a “Protecció contra el foc de
vehicles ferroviaris”.

Prescripcions sobre materials perillosos
El fabricant haurà de facilitar a FGC un certificat conforme els materials emprats en la construcció
de la locomotora acompleixen els estàndards europeus i no incorpora cap matèria considerada
perillosa.

Recobriments de protecció
Per a tota l’estructura en general, i particularment als punts sensibles des del punt de vista de la
resistència, es prendran les mesures oportunes de protecció contra la corrosió, tenint en compte
la circulació i l’estacionament a la intempèrie, així com l’ambient salí en que operaran les
locomotores.
Tota la perfilaria metàl·lica es protegirà inicialment amb imprimació anticorrosiva i es recobrirà a
continuació amb una pintura adequada, de característiques anticorrosives, antitèrmiques i
antisonores.
Les imprimacions utilitzades hauran d’esser el més respectuoses possibles amb el medi ambient.

Pintura
Per la pintura de la locomotora, qualitats, tractaments i preparació de les superfícies, aplicació i
controls, es seguiran les especificacions pròpies de l’adjudicatari que hauran de lliurar-se a FGC
per revisió i aprovació durant la fase de projecte.
Utilitzant els plànols generals de les locomotores prèviament lliurats per l’adjudicatari, FGC
lliurarà al fabricant el projecte d'imatge de la locomotora que definirà els colors de cada element.
Una vegada completada la pintura decorativa, es pintarà tota la locomotora amb vernís
transparent amb propietats antigrafiti. Posteriorment s’inclouran tots els anagrames i adhesius.
Les pintures utilitzades hauran d’esser respectuoses amb el medi ambient.
S’haurà de garantir una vida mínima de la pintura exterior de 8 anys.

Inscripcions
El projecte d’imatge lliurat per FGC inclourà els logotips i inscripcions preceptius per la circulació.
La locomotora disposarà a l'exterior el número que tingui assignat en caràcters alfa numèrics,
segons la norma establerta per FGC, juntament amb els logotips corporatius.
Seran obligatòries totes les marques que ja incorpora la actual sèrie de locomotores 254 de FGC
i addicionalment totes les indicades a la norma d’aplicació:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tara
Càrrega màxima
Tensió de treball
Longitud entre topalls
Quadre de dates de manteniment
Punts d’aixecament
Distancia entre eixos extrems i entre centres de bogies
Prestacions de frens
Matrícula de locomotora
Velocitat màxima

S’hauran de preveure totes les inscripcions i pictogrames reglamentaris (segons RD1215) davant
de possibles riscos (atrapament, projeccions, risc elèctric...) així com dels EPI necessaris.

Insonorització
Serà d’aplicació el Reglament (UE) nº 1304/2014 aplicable al subsistema material rodant – soroll,
en la que es fixen els valors límit de soroll pels diferents casos d’aplicació en l’àmbit de
locomotores.
En quant a les cabines de conducció, estaran convenientment insonoritzades per aïllar-les del
soroll que prové del motor dièsel i dels grups i equips de tracció i auxiliars del vehicle. Per
assegurar el confort del maquinista i dels ocupants de la màquina, el nivell de soroll a l’interior
de les cabines amb l’aire condicionat a plena potència i el motor dièsel a màxima potència no ha
de superar els ≤78 dB a velocitat màxima. Per aconseguir-ho es revestirà la cabina de material
aïllant, tèrmic i acústicament.
El nivell sonor en parat amb les botzines en funcionament no serà superior a 95 dB. La
demostració de conformitat amb aquests valors es realitzarà d’acord a la norma UNE EN 15892.
La informació audible generada pels equips embarcats dins de cabina no haurà de ser inferior a
6dB (A) per sobre del soroll mig de fons.

Registres de manteniment
Tant el sostre com els laterals de la locomotora disposaran de registres en quantitat i dimensions
suficients per realitzar un manteniment adequat dels equips embarcats. En el seu disseny i en el
dels equips que registren, es tindran en compte criteris de mantenibilitat. Els registres seran
fàcilment desmuntables i permetran l’extracció d’equips i/o mòduls interiors per a la seva
substitució i/o manteniment de forma àgil.
El sostre de la sala de màquines disposarà de registres que permetin accelerar el refredament
de la sala durant les operacions de manteniment.
En tots els registres s’assegurarà que no es produeixen sorolls per fenòmens de “squeak & rattle”,
arribant a implementar mesures específiques en cas de ser necessari.

Sistema de ventilació
L’aire de ventilació que entri a la locomotora s’haurà de filtrar en una primera etapa mitjançant
un panell de filtres d’inèrcia situats a la paret lateral de la sala d’aire net. Aquest ha de filtrar l’aire
d’aspiració del motor dièsel, de la ventilació del generador i del compressor pneumàtic. L’aire
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descarregat pel generador s’ha de fer servir per ventilar i pressuritzar el compartiment del motor
i evitar així l’entrada de brutícia. Tant el motor dièsel com el compressor pneumàtic disposaran
del seu propi filtre d’aire secundari.
Així mateix, l’aire per a la ventilació dels motors de tracció també es filtrarà amb uns filtres
d’inèrcia de tipus reixa (un filtre per bogie). L’aire serà impulsat pels bufadors dels motors de
tracció (un per bogie) a través d’un sistema de conductes per dins del bastidor fins als motors de
tracció i fins l’armari de baixa tensió. Aquest darrer estarà lleugerament pressuritzat i equipat amb
el seu propi filtre.
La planta de refrigeració i el fre dinàmic disposaran cadascun amb el seu propi circuit d’aire
independent.

Sistema de detecció i extinció d’incendis
Segons estableix la normativa UIC 642, ambdues cabines estaran equipades amb extintors
portàtils de 9 kg de pols polivalent ABC, del tipus normalitzat per FGC. Els extintors estaran
subjectats mitjançant base i es muntaran en lloc visible des de qualsevol punt de la cabina i
correctament senyalitzats.
Així mateix, el vehicle disposarà d’un sistema de detecció d’incendi situat a les àrees crítiques
(armaris elèctrics de tracció i compartiments del motor dièsel) que alerti de forma òptica i acústica
en cas de fum o incendi.
Es valorarà que el compartiment motor a més estigui dotat d’un sistema d’extinció d’incendis que
pugui activar el maquinista de forma volitiva.

Botzines
Els vehicles estaran proveïts de botzines capaces d'advertir a la línia i a la distància suficient, la
seva presència a aquells agents que poguessin trobar-se a la via.
Els avisadors acústics han de ser de funcionament pneumàtic, amb comandament pneumàtic o
elèctric. Es disposaran a ambdues testeres, amb disposició de tonalitat alta i tonalitat baixa
segons norma UIC 644.
Els avisadors proposats hauran de ser validats per FGC en fase de projecte.

Dipòsit de combustible
El dipòsit de combustible anirà instal·lat sota bastidor. Serà un tanc d’alta resistència amb volum
suficient per disposar de la màxima autonomia possible. Estarà proveït d’envans i deflectors
interns per evitar els desplaçaments interns de combustible. Es construirà, col·locarà i protegirà
de forma que ni el dipòsit ni les canonades puguin resultar foradats o fracturats per objectes a la
via o pedres.
Els dipòsits no s’instal·laran en zones d’absorció d’energia de col·lisió o sota cabines. Les parets
dels dipòsits tindran un espessor mínim de 3 mm si es construeixen en acer i de 4 mm si són
d’alumini.
En el disseny dels dipòsits i de la seva ubicació es tindrà en compte que durant la maniobra
d’emplenat o inclús en cas de fuita, el combustible no:
•
•

Entri en contacte amb màquines rotatives que puguin ruixar altres elements
Ser aspirat per ventiladors, radiadors,..
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•
•

Entrar en contacte amb components calents o dispositius elèctrics
Penetrar en capes d’aïllaments tèrmics o acústics

El dipòsit disposarà de boques d’emplenat a ambdós costats de la locomotora i accessibles des
del nivell de via, essent compatibles amb les pistoles d’abastiment de FGC. Disposarà
d’indicadors visuals del nivell de combustible des de l’exterior, així com d’indicació de nivell a la
pantalla de conducció. També caldrà garantir que el combustible no pugui sortir pels tubs
d’emplenat o altres orificis en condicions normals de peralt i declivitat.
S’indicarà clarament el tipus de combustible utilitzat de forma indeleble en les obertures
d’emplenat. Aquestes indicacions seran textuals, d’acord amb les fulles de dades de seguretat
establertes a la norma ISO 11014-1. A l’entorn de les boques d’emplenat es col·locaran senyals
de perill conforme a la Directiva 92/58/CEE.
El dipòsit es podrà desmuntar de la màquina per la seva neteja en profunditat. Disposarà d’un
tap de drenatge, per tal de facilitar els treballs de neteja, amb una vàlvula de ventilació amb
protecció contra fuites. La transferència de combustible del dipòsit a la bomba de combustible
requerirà d’un filtre a l’aspiració.
La temperatura del combustible dins del dipòsit romandrà per sota del punt d’inflamació d’acord
a la norma UNE EN ISO 2719 en totes les condicions normals de servei.
Cas d’existir dipòsit d’adBlue, aquest haurà de respectar els mateixos requeriments descrits pel
dipòsit de combustible que li siguin assimilables.

Sistema elèctric
5.20.1 Generalitats
A excepció dels circuits de captació i potencia de tracció elèctrica, la resta de circuits elèctrics es
projectaran en baixa tensió. La instal·lació per a l’arrencada del motor i la resta de sistemes de
baixa tensió embarcats serà a 24 VDC.
Els elements electrònics han de ser de construcció modular i de gran seguretat operacional, amb
bona mantenibilitat. La seva concepció serà robusta i adaptada a les condicions de funcionament
d’un equip embarcat en material ferroviari que realitza servei de transport de mineral corrosiu i
haurà de ser de provada eficàcia i fiabilitat. A la oferta es presentaran certificacions
d’acompliment de normativa de vibracions, i d’emissions i immunitat electromagnètica, citant
quines son.
El sistema elèctric i electrònic estarà protegit mitjançant sistemes antiparàsits segons normativa
aplicable.
Tots els elements elèctrics i electrònics, que per qüestions constructives haguessin de muntarse a l’exterior, aniran ubicats en cofres d’aparells sota bastidor els quals els protegiran contra la
intrusió de pols i aigua, sent el seu índex de protecció mínima IP 65 segons norma UNE EN
60529.

5.20.2 Armari elèctric central
Existirà un armari on es centralitzaran l’equip de control de baixa tensió i el sistema de control
del vehicle, incloent la Unitat de Control del Vehicle (VCU), disjuntors, relés, etc. Aquest armari
es trobarà protegit contra la intrusió de pols, ventilat i pressuritzat amb aire filtrat. Els equips i el
seu cablejat estaran segregats per rang de tensió per reduir la interferència electromagnètica i
els riscos elèctrics.
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Aquest armari central disposarà de connexió de posada a terra en un lloc visible i de dimensió
apropiada. Les tapes també disposaran d’una unió equipotencial amb l’armari i tindrà la suficient
flexibilitat per suportar les maniobres d’obertura i tancament. La seva ubicació serà tal que no
molesti l’extracció i instal·lació d’equips o elements, ni la realització de treballs al seu interior.
Aquest armari estarà dotat d’il·luminació LED interior i quedarà tancat per una porta amb obertura
que permeti operar al seu interior sense dificultat. Al obrir aquesta porta s’activarà
automàticament la il·luminació.
Tots els elements i components estaran identificats de forma indeleble, a la seva base o suport,
segons la especificació de l’esquema elèctric.
Totes les connexions elèctriques es muntaran amb puntes sense aïllar per les bornes de
connexió i amb puntes preaïllades per a la resta d’elements.
Tots els armaris es retolaran en zona exterior visible amb pictograma de perill de tensió elèctrica.
S’haurà de preveure els elements de seccionament, protecció contra sobretensions i derivacions,
necessaris per la protecció de la instal·lació elèctrica i del personal que la manipula.
Les proteccions presentaran selectivitat de forma que, en cas de tall, aquest sempre es produeixi
el més pròxim possible a la fallada que el provoca.
Els components elèctrics utilitzats compliran amb la norma IEC 60077 – Equips elèctrics de
material rodant.

5.20.3 Relés i contactors
El relés d’ús general seran hermètics, encapsulats i de gama ferroviària, amb bobina de llarg
rang d’actuació, díode de roda lliure incorporat i endollable.
Els contactors de potència utilitzats en baixa tensió seran tipus Telemecànica. Els contactors
utilitzats a l’arrencada de motors es dimensionaran de forma que seran capaços de tallar la
corrent del circuit en qualsevol fase de funcionament.
A més d’aquests tipus de relés i contactors d’ús general, es preveurà, si es dona el cas de senyals
de molt baix nivell o altre tipus d’exigències particulars, emprar relés especials adequats a cada
una d’aquestes particularitats.

5.20.4 Aparells de commutació
Per a cada aparell existirà una especificació tècnica particular a la que s’indicarà la funció de
l’aparell, l’esquema de principi, les característiques elèctriques, les commutacions a realitzar,
fiabilitat i durabilitat i els detalls constructius corresponents.

5.20.5 Interruptors, commutadors i polsadors
Per als aparells interruptors, commutadors i polsadors a cabina i de manipulació habitual a la
conducció, el licitador haurà de tenir en compte el tipus de treball, número i freqüència
d’operacions a que es veuran sotmesos. Seran aparells robustos, d’ús habitual en material
ferroviari, amb una utilització que hagi estat contrastada en altres explotacions, que siguin de
perfil baix i que no presenti ressalts en la seva superfície d’instal·lació.
Els polsadors podran incorporar una senyalització òptica i per a això estaran constituïts a base
de multileds.
S’agruparan per mòduls premuntats i agrupats per funcions. Tots els interruptors, commutadors
i polsadors estaran identificats de forma indeleble a la seva base o suport
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5.20.6 Polsadors d’emergència
El polsador d’emergència tipus bolet, serà amb enclavament, la mecànica serà de gran robustesa
per resistir els impactes del seu sistema d’operació, i s’escollirà un model d’àmplia utilització en
el mercat ferroviari. En posició d’accionat, donarà una indicació òptica vermella i acústica
permanent. El bolet requeriran de rearmament amb quart de volta després de ser polsat.
En general els contactes de repòs o treball es desplaçaran sense encavallaments i es trobaran
protegits mitjançant una capota autoextingible.

5.20.7 Enllumenat exterior
El far principal anirà situa a la part central superior de cada testera de cabina. Estarà format per
dos grups òptics connectats en paral·lel. Proporcionarà una il·luminació eficaç de la via durant la
nit fins a una distància mínima de 300 m. En el creuament amb altre material rodant podrà apagarse totalment per evitar enlluernaments.
Els fars secundaris es situaran simètricament a cada costat de les testeres de cabina per sobre
del nivell del pis i formaran un triangle amb el far principal. La seva funció a part de la senyalització
frontal del tren, serà la de circulació de creuament i la de circulació amb condicions atmosfèriques
de boira. En el creuament amb altre material rodant romandran encesos sense produir
enlluernaments. Proporcionaran una il·luminació eficaç de la via durant la nit i en túnel, fins a una
distancia de 50m.
La llum de senyalització comprendrà la il·luminació de posició del vehicle en color vermell i les
d’absència del mode de conducció amb FAP digital en color blau clar. Estaran formats per dos
jocs de pilots situats de forma simètrica a prop de les cantonades superiors de les testeres de
cabines. Cada joc es disposarà en un muntatge en horitzontal, ocupant la posició més exterior la
llum de posició vermell i en la posició interior la llum blau.
Els grups òptics utilitzaran làmpades amb tecnologia multiLED, alimentades a 24VDC, fàcils de
trobar al mercat i d’utilització en el mercat ferroviari. El sistema de muntatge garantirà una
perfecta estanqueïtat del conjunt així com un fàcil reglatge del feix lluminós.
La maniobra de control de l’enllumenat serà la següent:
Totes les llums vermelles de posició s’activaran al connectar la bateria de la locomotora
•

•
•

Els fars secundaris i les llums vermelles de posició funcionaran directament comandats
per l’inversor, de forma que quan la selecció impliqui moviment endavant, s’apaguin les
llums vermelles del costat de la cabina de conducció i s’encenguin els fars secundaris
de la mateixa i en cas de seleccionar marxa enrere, haurà de generar-se la mateixa
seqüència en la cabina contraria.
Els fars principal s’encendran al activar el polsador de fars principals en la cabina
habilitada.
Les llums d’absència de FAP digital seran comandades i alimentades directament pel
propi equip en ambos testeres simultàniament.

Serà necessària la instal·lació de punts de llum LED exteriors convenientment disposats i en
quantitat suficient per il·luminar els bogies, els punts d’accés a cabines i els punts de
reabastiment de combustible i adBlue (cas d’existir). Aquests punts de llum facilitaran durant la
operació nocturna, les tasques d’inspecció del bogie, d’accés o sortida de cabines i de
reabastiments. L’activació dels diferents punts de llum es realitzarà des de pupitres de cabina.
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5.20.8 Il·luminació de pupitres
Els indicadors i instruments situats als pupitres disposaran de la corresponent il·luminació. Es
cuidarà que aquesta il·luminació no enlluerni al maquinista ni a l’ajudant de conducció.
La proporció de luminància (L máx /L mín ), per les pantalles visuals sobre el pupitre del maquinista,
la resta del pupitre i l’entorn serà 1:3:10 respectivament.
Totes les senyals lluminoses hauran de poder se llegides correctament amb llum natural o
artificial.
La il·luminació dels instruments i els documents de treball, serà independent de la il·luminació
general i serà ajustable.
Els polsadors i indicadors lluminosos que no siguin ajustables i que es trobin il·luminats
contínuament hauran de tenir una luminància de 0,1 lx. Si es permet el nivell d’ajust de luminància
aquesta es trobarà en un rang de 0,3 lx a 30 lx.
El sindicadors il·luminats i polsadors no provocaran reflexió en la lluna parabrises de la cabina.
Els indicadors i polsadors que no estiguin il·luminats contínuament, i només siguin utilitzats en
cas d’alarma tindran una luminància d’almenys 150 lx.

5.20.9 Enllumenat de cabines
Per l’enllumenat interior de les cabines es tindrà en compta la norma UNE EN 13272.
L’enllumenat disposarà d’interruptor propi i serà regulable.
L’enllumenat serà mitjançant plafons tipus LED de baix consum assegurant un grau d’il·luminació
de 150 lux a nivell de pupitre.
Es disposaran també llums de lectura per a maquinista i ajudant.

5.20.10 Enllumenat de sala de màquines
La il·luminació de la sala de màquines es proporcionarà mitjançant làmpades i tubs de llum tipus
LED de baix consum assegurant una intensitat suficient per identificar els diferents equips i
visualitzar correctament el pas per les diferents parts de l’habitacle de la sala. Els diferents punts
de llum estaran ubicats de manera que tant el seu manteniment com el dels equips modulars de
la sala de màquines siguin fàcilment extraïbles sense cap impediment davant dels altres.

5.20.11 Bateries
El vehicle disposarà de dos sistemes independents de bateries: un dedicat exclusivament a
l’arrencada del motor de combustió interna i l’altre dedicat al sistema de baixa tensió.
La locomotora equiparà el número de bateries necessàries per assegurar l’alimentació dels
diferents circuits en corrent continua a 24 VDC. S’utilitzaran bateries sense manteniment amb
capacitat adequada als consums requerits en les circumstancies que s’especificaran a
continuació. En cas d’avaria dels dispositius de càrrega, els diferents sistemes de bateries seran
capaços de
•
•
•

Poder arrencar el motor dièsel cinc vegades.
Mantenir encès el control, els equips de comunicació, l’enllumenat de cabina i els fars i
pilots exteriors durant com a mínim una hora.
Posar en marxa el motor dièsel després de transcorreguda una hora.

Transcorreguts els temps establerts, la posada en marxa del vehicle s’ha de poder realitzar sense
amb total normalitat sense que aquest reporti cap anomalia.
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Les bateries estaran ubicades en un cofre sota bastidor, sòlidament fixades en una estructura
extraïble per facilitar les tasques d’inspecció, manteniment o canvi, de forma que no sigui
necessari desacoblar-les elèctricament per a aquesta operació. L’esforç d’obertura i tancament
d’aquesta estructura (tracció i empenta) serà ≤ 75N. Els ancoratges seran d’alta resistència i en
la seva posició de tancament garantiran la seva immobilització i integració a l’estructura suport
de forma tal que s’impossibiliti la seva obertura accidental intempestiva, degut entre altres, a les
altes vibracions i fortes acceleracions laterals.
Al calaix i bastidor es preveuran els orificis necessaris per una correcta ventilació i desaiguat, i
estarà fabricat amb acer inoxidable resistent a l’electròlit.
El calaix de bateries s’emplaçarà el més pròxim possible al sistema de càrrega amb la finalitat
d’evitar llargues línies de cable de secció elevada.
Disposarà d’un seccionador manual d’aïllament amb posició clarament visible des de l’exterior.
Tant les bateries com la seva instal·lació compliran amb els requisits de seguretat que
s’estableixen a la norma UNE EN 50272-2.

5.20.12 Cablejat
Els cables, tant d’alta com de baixa tensió, seran de la màxima qualitat, amb aïllaments ignífugs
i autoextingibles.
Seran resistents als olis minerals i combustibles líquids. Per als circuits generals seran de
catalogació lliure d’halògens o zero halògens i no propagadors de fums, i per als circuits de
seguretat els cables seran lliures d’halògens i resistents al foc.
Serà no propagador de l’incendi i de mínima emissió de fums (que en el seu cas serà de màxima
transparència, no admetent-se el despreniment de fum negre) i d’emissió extremadament baixa
de gasos tòxics.
Els cables sotmesos a torsió, flexió o ambdues a la vegada, seran del tipus extraflexible.
Tots els cables del circuit de tracció i els terminals de les connexions corresponents seran de
coure i d’una secció adequada per ser sotmesos a les càrregues màximes esperades i a la
caiguda de tensió permesa.
Els equips i cablejat estarà segregat per rangs de tensió per reduir així la interferència
electromagnètica i els riscos elèctrics.
Cada conductor i cada mànega hauran d’estar indeleblement marcats als seus extrems
mitjançant la referència que els sigui atribuïda als seus llistats corresponents.
Cada conductor, com a unitat física elemental tindrà una única designació, encara que quan
diversos d’ells siguin equipotencials.
El tipus de marcatge així com la seva retolació i correspondència amb els esquemes es definiran
en el seu moment d’acord amb FGC.

5.20.13 Firmware d’equips electrònics
El firmware de cadascun dels equips electrònics del vehicle haurà d’incorporar una identificació
de versió unívoca. El control del vehicle disposarà d’un panell per presentar en pantalla tots els
equips del vehicle amb les corresponents versions de firmware instal·lat.
Qualsevol canvi de versió de firmware de qualsevol equip haurà d’acompanyar un informe tècnic
que descrigui les funcions que es canvien i el motiu de la modificació. Aquest punt és
especialment rellevant en els equips que afectin al control de la locomotora en quant a tracció i
fre, en aspectes com consignes, regulacions i paràmetres.
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El fabricant no implementarà cap nova versió de firmware sense presentar la documentació i
prèvia autorització de FGC.

5.20.14 Codi font d’equips programables
El codi font dels equips electrònics programables (autòmats, pantalles, perifèrics,...) haurà
d’incorporar una identificació de versió unívoca. El control del vehicle disposarà d’un panell per
presentar en pantalla les versions de codi font instal·lat als equips electrònics programables.
Qualsevol canvi de versió de codi de qualsevol equip haurà d’acompanyar un informe tècnic que
descrigui les funcions que es canvien i el motiu de la modificació. Aquest punt és especialment
rellevant en els equips que afectin al control de la locomotora en quant a tracció i fre, en aspectes
com consignes, regulacions i paràmetres.
El fabricant no implementarà cap nova versió de codi sense presentar la documentació i prèvia
autorització de FGC.

Sistema de fre
5.21.1 Principi general
Per garantir la seguretat del frenat ferroviari, els equips de fre d’aire comprimit tindran un nivell
de seguretat d’acord a la fitxa UIC 540. Els diferents elements que composen el sistema de fre
han de ser conformes a les fitxes UIC de les series 541 a 549.
La distribució de vehicles frenats amb fre automàtic permetrà aturar i immobilitzar les diferents
parts del tren en cas de trencament de l’enganxall, la TFA o circuits elèctrics de seguretat.
La utilització de l’aire del circuit de fre per altres aplicacions està prohibida. El circuit de fre
disposarà de la seva pròpia reserva d’aire per l’aplicació.

5.21.2 Redundància i dimensionament
A més de la sensibilitat, inesgotabilitat i automaticitat desenvolupats a la fitxa UIC540, la
seguretat dels sistemes de fre es fonamenta en la redundància i el dimensionament.
Redundància de forma que encara que el sistema de fre pateixi degradacions per avaries,
anul·lacions o climatologia adversa, pugui continuar en explotació eficient i segura fins que sigui
possible resoldre aquestes degradacions. El dimensionament ha de ser suficient i proporcionat
per tal de garantir la seguretat:

•
•

•

Dissenyant amb cert coeficient de seguretat per condicions continues de màxima
sol·licitació durant la frenada quedant assegurada la seva integritat.
Assegurant la capacitat de dissipació d’escalfor generada durant el treball de frenat i
resistència a fatiga tèrmica per evitar la degradació intempestiva o permanent del
coeficient de fricció així com l’abrasió a les rodes.
Limitant a l’adherència disponible, per evitar el bloqueig de les rodes durant el frenat
sense risc d’allargar la distancia de parada prevista.

Així mateix el dimensionament ha de garantir l’explotació operativa redundant i diversificant
recursos i circuits per permetre anular mòduls de frenat mantenint un nivell de prestacions
suficient per les condicions de circulació resultants sense minva en la garantia de seguretat.
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5.21.3 Característiques generals
La capacitat de producció i emmagatzematge d’aire comprimit ha de ser suficient per alimentar
els equipaments de la locomotora i dels vehicles que està previst que remolqui.
La vàlvula de comandament del fre ha de ser conforme a la fitxa UIC 541-03.
El maquinista ha de tenir a disposició dos comandaments de fre d’urgència. Almenys un
comandament d’acció mecànica sobre la conducció general i un altre amb un nivell de seguretat
de funcionament equivalent.
En cas de frenada la locomotora ha d’inhibir immediatament els esforços tractors.
La locomotora comptarà amb un fre que li permeti frenar independent de la resta del tren (fre
directe). Així mateix comptarà amb un fre d’immobilització d’estacionament.
La locomotora es dotarà de canviador de règim amb posició G (mercaderies) i P (passatgers) per
tenir en compte la longitud del tren i la seva influencia en l’emplenat i buidat dels cilindres de fre.
Cada bogie disposarà de sistemes independents de fre.

5.21.4 Prestacions de fre
La locomotora amb sistema de fre UIC serà de classe L2 segons norma UNE EN 14198, en
disposar de canviador de règim G i P. La velocitat màxima prevista per aquesta locomotora serà
de 90 km/h.
La prestació de fre d’emergència definida per composicions de mercaderies, requereix la
immobilització de la composició en una distància màxima de frenada de 110 m partint d’una
velocitat de 45 km/h.

5.21.4.1 Frenada d’aturada i disminució de velocitat
En totes les condicions de composició i càrrega considerades per la categoria de velocitat
màxima definida, les prestacions del fre, mesurades segons la fitxa UIC 544-1, han de permetre
al tren respectar les exigències relacionades amb la implantació de senyals.
Els components dels sistema de fre es dissenyaran per suportar almenys dos frenades d’urgència
consecutives des de la velocitat màxima de la composició.

5.21.4.2 Frenada de manteniment de velocitat
El fre ha de ser apte per mantenir la velocitat del tren en les pendents de la línia sense
sobrepassar els límits de sol·licitació dels òrgans de fre i rodolament.
El comportament tèrmic dels frens haurà de permetre al material en condicions de càrrega
màxima circular per la pendent màxima de la via a una velocitat d’almenys el 90% de la velocitat
màxima.

5.21.4.3 Inesgotabilitat del fre
Segons fitxa UIC 540.

5.21.4.4 Fre d’estacionament
Segons apartat 5.21.13.
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5.21.4.5 Actuació per sobrevelocitat
Es contemplaran actuacions automàtiques per sobrevelocitat en els següents casos:
•
•

Si el material supera la velocitat màxima establerta en més d’1 km/h es tallarà l’esforç
tractor automàticament.
Si el material supera la velocitat màxima establerta en més de 5 km/h a més s’aplicarà
fre automàticament.

5.21.5 Compressor
L’adjudicatari ha d'indicar a la seva oferta el tipus de compressor que utilitzarà. Aquest haurà
d’esser d’accionament elèctric, lubricat per oli i amb ventilació forçada. Es valorarà la incorporació
d’un compressor redundant. El compressor proposat haurà d’esser de gama ferroviària, d’alta
fiabilitat i amb resultats provats amb altres sèries de material rodant. Estarà proveït d’un filtre
d’entrada d’aire i d’una vàlvula de seguretat per protegir de sobrepressió aigües avall del
compressor.
En el dimensionament del compressor es tindrà en compte que les locomotores està previst que
remolquin fins a 24 vagons tremuja sèrie 62.000 (veure Annex VI).
La VCU controlarà el compressor mitjançant transductor de pressió sobre la TDP resultant en un
funcionament automàtic. Existirà un comptador d’hores de funcionament del compressor
consultable des de display a cabina.
Trobant-se tots els equips a pressió atmosfèrica, i amb vagons acoblats sense fuites la TFA haurà
d’arribar a la pressió nominal en un màxim de 15 minuts.
Amb l'oferta s'adjuntarà el càlcul justificatiu de que el volum d'aire subministrat pel compressor
és suficient per abastir el consum previst, així com les característiques del compressor.
El funcionament del compressor serà el més silenciós possible en quant a la càrrega d’aire es
refereix. El seu manteniment serà mínim, coincidint els cicles de revisió de l’equip amb el cicles
de revisió de manteniment preventiu de la locomotora.
La bancada de subjecció del compressor així com les connexions elèctriques i neumàtiques
estaran dissenyats de forma que el compressor sigui fàcil de canviar. Aquest es trobarà recolzat
sobre silentblocks per tal d’esmorteir la transmissió de vibracions i sorolls.
En cas d’avaria del compressor aquest donarà senyal d’avaria a la VCU mostrant la informació
corresponent a la TDD.
El nivell de soroll acomplirà amb els requeriments establerts al capítol 5.14.

5.21.6 Regulació i protecció
El fre d’aire comprimit per canonada de fre automàtic serà moderable en fase de serratge entre
5 i 3,5 kg/cm2 de pressió d’aire i entre 3,5 i 5 kg/cm2 en fase d’afluixament.
La pressió a la TDP serà de 10 kg/cm2. Caldrà garantir la compatibilitat amb els distribuïdors del
material a remolcar.
Els controls de vàlvules de fre hauran d’acomplir els requisits que indica la norma UNE EN 14198.

5.21.7 Condicionament de l’aire comprimit
Es dissenyarà un eficaç sistema d'assecat i purga automàtica de l'aire, de manera que s'elimini
el contingut d'aigua de la instal·lació pneumàtica.
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Abans d’arribar als dipòsits principals, un filtre i el sistema d’assecat eliminaran l’oli i la humitat
de l’aire comprimit respectivament. L’assecador serà de doble torre amb col·lector d’entrada
comú. Les dues torres han de poder treballar i regenerar de forma alterna.

5.21.8 Emmagatzematge
El disseny dels dipòsits d’aire haurà de realitzar-se conforme a la norma UNE EN 286 i RD
1495/1991 per a dipòsits a pressió. La capacitat dels dipòsits ha de permetre com a mínim 3
aplicacions d’emergència en condicions de màxima càrrega.
El tipus i muntatge dels dipòsits d’aire haurà d’estar d’acord amb els requisits de la normativa
que apliqui a tal efecte. Queda prohibit el muntatge de dipòsits a l’interior del recinte de les
cabines.
Els dipòsits seran de qualitat havent d’estar comprovats, acceptats i degudament registrats per
un organisme oficial competent o ECA, segons la reglamentació vigent referida a dipòsits d’aire
comprimit per vehicles ferroviaris i amb la corresponent placa de matrícula convenientment
adossada en lloc visible. En tots els dipòsits es preveurà una vàlvula que permeti la purga ràpida
de condensats.
Es valorarà que els dipòsits es trobin construïts en acer inoxidable o alumini.

5.21.9 Panell de fre i claus d’aïllament
La major part dels dispositius de fre, incloent vàlvules i claus d’aïllament es trobaran ubicades i
muntades sobre un panell de fre. Preferentment han de muntar-se equips i vàlvules provats
d'eficàcia demostrada.
Aquest panell ha d’estar dissenyat per a un fàcil muntatge i desmuntatge. Per a la situació dels
aparells i vàlvules, es tindrà especialment en compte que les canonades no han de ser suport de
cap aparell o vàlvula i preferiblement s'agruparan els elements per funcions afins sobre el panell.
També s'atendrà a la seva correcta actuació i a la seva fàcil accessibilitat.
A aquests panells s'incorporaran les interconnexions entre elements i passos cap a claus
d'anul·lació corresponents de manera que el nombre de línies d'entrada i sortida siguin les
mínimes imprescindibles cap als actuadors.
Les regletes de connexió al panell hauran d'estar reforçades per permetre la connexió i
reconnexió dels ràcords d'unió de canonades sense deteriorament.
Les fixacions d'elements no podran coincidir amb conduccions internes del propi panell. El panell
haurà de ser de construcció robusta i preferiblement d'una sola peça sense manteniment,
equipant a més les connexions manomètriques necessàries per realitzar la presa de mesures
necessàries.
Tots els elements, claus d'aïllament i vàlvules han d'estar identificades mitjançant una placa
imperdible en què figuri la denominació segons esquema pneumàtic i/o elèctric.
Les empunyadures de les claus d'aïllament han de romandre en posició vertical quan estiguin en
posició normal de treball, indicant expressament en sota relleu o sobre relleu la posició de treball
“T” o d’aïllament “A”. Totes les claus i vàlvules han de portar gravada una fletxa que indiqui la
direcció de pas de l'aire.
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5.21.10 Fre de servei indirecte
La locomotora disposarà d'un sistema de fre neumàtic automàtic tipus UIC. Serà de sabates
aplicades a la llanda. Tots els eixos de la locomotora han d'esser frenats mitjançant aquest
sistema de fre. Aquest serà el sistema de fre que governarà el fre del material remolcat.
L’equip de fre haurà de poder resistir una aplicació del fre d’emergència sense pèrdua de
prestacions deguda a efectes tèrmics o mecànic. Haurà d’oferir les funcions de fre, com el
serratge i afluixament del fre, en resposta a la transmissió d’una senyal de comandament. El fre
serà:
•
•
•

Continu: la senyal de serratge o afluixament del fre es transmetrà d’un comandament
únic a tot el tren per una línia de control
Automàtic: la interrupció accidental de la línia de control provocarà l’activació del fre a
tots el material remolcat, aturant cada part de la composició
Anul·lable, permetent l’afluixament i aïllament.

5.21.11 Fre de servei directe
El vehicle disposarà a cada cabina d’un fre neumàtic directe que accioni tots els cilindres de fre i
amb les mateixes prestacions que el fre indirecte.
Aquest tipus de fre és d’actuació exclusiva per al propi vehicle. Seran d’aplicació les disposicions
establertes a la norma UNE EN 14198.
Disposarà d’òrgans de comandament propi i diferenciats dels altres tipus de fre.
Amb una velocitat preestablerta i mitjançant la retenció exclusiva del fre neumàtic de servei, la
màquina ha de ser capaç de mantenir una velocitat mitja de 40km/h en el tram de major pendent
sense que es produeixi un escalfament excessiu dels òrgans de fre que resti eficàcia.

5.21.12 Fre d’emergència
A cada cabina de la locomotora existirà un bolet d’emergència al pupitre de maquinista i un altre
al pupitre de l’assistent de conducció que activaran el fre d’emergència. El manipulador de fre de
servei inclourà també una posició de fre d’emergència. Seran d’aplicació les disposicions
establertes a la norma UNE EN 14198.
L’accionament del bolet haurà de provocar el tall de totes les forces de tracció i el frenat neumàtic
d’urgència del vehicle o vehicles que remolqui, amb la màxima desceleració segons normativa
aplicable. La activació del bolet haurà de quedar registrada al registrador d’esdeveniments.
Els bolets compliran amb les especificacions de l’apartat 5.8.22.

5.21.13 Fre d’estacionament
En paral·lel amb l’equip de fre de servei, es disposarà d’un sistema que permeti a voluntat del
maquinista i mitjançant un comandament adequat situat a la cabina, l’acció d’un fre utilitzable en
aquells casos en que es pretengui deixar estacionat el vehicle.
La realització física del frenat s’exercirà sobre els mateixos dispositius de timoneria i guarnicions
que el frenat de servei.
És preferible que aquest sistema sigui a base de càmeres amb molla acumuladora
implementades als propis cilindres de fre de servei. El fabricant justificarà que el número de
càmeres de fre d’estacionament que disposa el vehicle són suficients per retenir-lo amb la seva
càrrega màxima en la màxima pendent de la xarxa.
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En aquest cas, sota una única carcassa quedaran integrats el cilindre del fre de servei i el
d’estacionament, amb dos càmeres interiors d’actuació independent. L’actuació sobre qualsevol
d’ambdues càmeres donarà lloc a l’acció de l’únic eix o èmbol que posseeixi el cilindre.
Aquests cilindres estaran preparats per impedir en qualsevol situació, inclòs desgast, la
comunicació de l’aire entre ambdós càmeres.
El fre d’estacionament s’alimentarà de la TDP. La seva actuació estarà lligada a l’estat de la
electrovàlvula de comandament corresponent. L’estat del fre d’estacionament serà visible des
del pupitre. En cas de fallada de la electrovàlvula de comandament es podrà afluixar de forma
individual cada cilindre amb fre d’estacionament.
La funció de bloqueig del fre d’estacionament s’indicarà exteriorment i es controlarà per la VCU.
Si s’activa el fre d’estacionament mentre s’està operant per sobre d’una determinada velocitat
s’aplicarà una frenada d’emergència.
El fre d’estacionament permetrà deixar la màquina immobilitzada amb la seva càrrega màxima
en la màxima pendent de la línia, en situació d’adherència desfavorable, amb motor aturat i/o
pantògraf baixat.

5.21.14 Fre dinàmic
La locomotora disposarà d’un sistema de fre dinàmic elèctric d’esforç variable. Per operació en
mode elèctric la locomotora estarà equipada amb un fre regeneratiu de potència equivalent a la
de tracció (s’estima en 2.000kW). En cas que la recuperació en catenària no sigui possible la
locomotora està equipada amb un fre reostàtic que també s’utilitza en mode d’operació mitjançant
motor tèrmic. L’energia generada pels motors de tracció, cas que no es pugui reinjectar, es farà
servir primer per satisfer la demanda de potència de les càrregues auxiliars i, després el sobrant
es dissiparà a les resistències de fre.
El fre dinàmic es controlarà des de les unitats de control de tracció, a través de la VCU.

5.21.15 Sistema de protecció antilliscament
La locomotora comptarà amb un sistema de protecció antilliscament de les rodes (WSP)
dissenyat per aprofitar al màxim l’adherència disponible mitjançant una reducció i un restabliment
controlat de l’esforç de frenada a fi d’evitar que els eixos es bloquegin i llisquin
descontroladament, minimitzant l’augment de la distancia de parada i els possibles danys a les
rodes. Aquest sistema aplicarà sobre el frenat d’emergència, frenat de servei i fre dinàmic. Aquest
sistema serà d’acord a la fitxa UIC 541-05.

5.21.16 Cilindres de fre
El nombre, tipus i grandària seran definits per l’adjudicatari en funció dels esforços de frenada a
realitzar.
Els cilindres de fre incorporaran un sistema de regulació automàtic de desgast de sabates que
mantingui la folgança en un valor constant.

5.21.17 Timoneria
La timoneria, de màxim rendiment i mínima carrera elàstica, estarà simplificada al màxim amb
un coeficient d'amplificació necessari segons la força a transmetre, desitjant-se en el possible
que davant els desgastos màxims de les guarnicions, no calgui procedir a la regulació intermitja
de les mateixes.
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Cal suprimir el greixatge mitjançant la implementació de casquets de material sintètic autolubricant.

5.21.18 Sabates de fre
Les guarnicions han de ser de tipus sintètic en material compòsit. S'ha de remetre amb l'oferta
les característiques pròpies totals que defineixen el material, indicant-se la vida útil estimada de
les mateixes.
Haurà de disposar com a mínim d’una de sabata de fre per roda, la qual frenarà contra la banda
de rodolament. Es valorarà el muntatge de dos sabates per roda.

5.21.19 Canalitzacions
S'utilitzaran canonades d'acer inoxidable d’alta qualitat, sense soldadures, que estaran
protegides interior i exteriorment amb procediments que garanteixin la no corrosió de les
mateixes durant la vida útil de la màquina. Aquests sistemes de protecció seran tals que no
quedaran influïts per les manipulacions que es realitzin durant la fabricació i manteniment de la
màquina.
En aquells llocs en que sigui precís utilitzar canonades flexibles, seran de material resistent a
l’aigua, a la pluja àcida, a olis, greixos i sal de potassa i es col·locaran de forma que no existeixi
fregaments amb cap element.
Tant per canonades flexibles com per rígides es seguiran les normes del fabricant en quant a
muntatge i curvatura màxima, si bé el radi de corba de les canonades serà el més gran possible.

5.21.20 Acoblaments neumàtics
La locomotora disposarà d’acoblaments neumàtics en ambdues testeres per la connexió de la
TDP i la TFA amb altre material rodant. Aquesta connexió pneumàtica disposarà de les
corresponents claus d'aïllament i vàlvules de retenció. La connexió pneumàtica s'ha de fer
mitjançant mànegues. El tipus de connexió de les mànegues serà de connexió ràpida compatible
amb la resta de material de mercaderies de FGC.

Rodatge
5.22.1 Bogies
La locomotora estarà recolzada sobre dos bogies de tres eixos amb intermedi de les suspensions
adequades. Els sis eixos seran motrius per acomplir amb les prestacions sol·licitades en
condicions de baixa adherència. La distància màxima entre eixos i bogies serà l'adequada per
inscriure’s en els radis mínims de FGC.
Cada bogie estarà equipat amb 3 motors de tracció recolzats per un nas sobre cada eix per un
sistema de rodaments i rodets cònics.
El disseny del bogie ha de permetre una alta adherència, estabilitat òptima de marxa a màxima
velocitat i confort excel·lent, inclús en traçats on la infraestructura no estigui en perfectes
condicions.
Les hipòtesis de càrrega, els criteris de càlcul i els anàlisi a realitzar sobre el bastidor del bogie
s’establiran d’acord a la norma UNE EN 13749, per categoria de bogie B-VII. El fabricant haurà
de lliurar a FGC el pla de càlcul i els assajos que aplicarà incloent les hipòtesi de càrrega, els
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criteris de càlcul, els anàlisis i els resultats definitius que contemplaran una comparativa entre els
resultats dels càlculs i els dels assajos.
El bastidor del bogie serà construït amb acer estructural normalitzat de qualitat S355NL (segons
norma UNE EN 10025-3) o de qualitat superior. El fabricant haurà de lliurar a FGC els certificats
de qualitat dels materials i de les soldadures efectuades en la seva construcció (soldadura
segons norma UNE EN 15085).
La seva estructura es constituirà per dos bigues longitudinals i tres bigues transversals, totes
elles soldades entre sí. El bastidor del bogie, previ al muntatge, cal que sigui sotmès a un procés
tèrmic de recuit per tal de reduir les tensions internes a les zones de soldadura.
La part inferior de les bigues longitudinals es recolzarà sobre la suspensió primària, mentre que
la suspensió secundària descansarà sobre la part superior de la biga longitudinal.
Els motors de tracció es recolzaran sobre les bigues transversals per mitjà de suports elàstics.
El costat oposat dels motors de tracció es recolzarà sobre els eixos de la locomotora.
Es valorarà la monitorització d’estabilitat del bogie mitjançant la implementació d’acceleròmetres
que reconeguin i supervisin el moviment de cada bogie, així com de situacions de possible
descarrilament imminent.

5.22.2 Eixos muntats
Considerem eix muntat al conjunt format pels cossos de l'eix i els elements col·locats sobre el
mateix: rodes, caixes de greix amb els seus rodaments, reductor i posada a terra, corones,
rodaments,...
Els eixos muntats seran conforme a la norma UNE EN 13260 i les fitxes UIC 510-2 i 813 excepte
amb el que es refereix a l’ample.
Aquells elements calats a pressió, han d'incorporar preferiblement el corresponent sistema de
decalat per mitjà d'oli.
S'haurà de preveure la inspecció per ultrasons de l'eix muntat, per a això haurà de ser accessible
al transductor corresponent per testa.
Es definiran les pressions normals amb toleràncies de calat de rodes. Amb la documentació de
la locomotora es lliuraran els certificats de calat preceptius.

5.22.3 Shuntat de circuits de via
El vehicle haurà de complir el que especifica la norma UIC 512 respecte al shuntat de circuits de
via. Si algun dels punts no pogués ser acomplert, el fabricant haurà de dotar la locomotora d'un
eficaç sistema de shuntat de via a força de dispositius "fregadors" acreditats.

5.22.4 Cos de l’eix
Els cossos dels eixos compliran, en relació als mètodes de disseny, les especificacions de les
normes UNE EN 13103 i UNE EN 13104. En la memòria tècnica del projecte caldrà incloure les
hipòtesis de càrrega i els càlculs justificatius amb els seus corresponents diagrames de tensions
i vida estimada.
En quant a les prescripcions de producte s’ajustaran a la norma UNE EN 13261. La seva
resistència serà l’adequada per resistir les dures condicions de càrrega i treball a les que es
veuran sotmesos aquests eixos.
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Els extrems dels eixos seran plans i llisos per facilitar la inspecció per ultrasons. Caldrà incloure
en la documentació tècnica l’espectograma normal de l’eix i el procediment d’inspecció per
ultrasons signat per un nivell 3 en assajos no destructius.

5.22.5 Rodes
Les rodes han de ser de tipus monobloc, amb un disseny que redueixi al màxim els sorolls
produïts pel rodolament i que optimitzi la dissipació de la calor produïda en l’actuació de les
sabates de fre.
Les rodes es fabricaran conforme a les normes UNE EN 13262, UNE EN 13715 i fitxa UIC 5102. En quant a la validació tècnica es complirà amb l’establert a la norma UNE EN 13979 .
El perfil de rodolament serà el vigent a FGC (Annex III).
S'establirà la capacitat màxima de desgast de la roda en consonància amb el gàlib inferior del
vehicle, així com els temps mínims aconsellats de reperfilat.
El diàmetre mínim d'ús de la roda quedarà marcat clarament a l'exterior de la llanta. S'indicarà a
l'oferta quin és aquest diàmetre.
En el cub de la roda s'hauran de posar els canals i forats de decalat per a l'acoblament dels
dispositius d'extracció de roda sota pressió d'oli segons especificació UIC 805-70.
Per a cada eix muntat es remetrà el diagrama corresponent de les pressions de calat.
Davant de cada roda estarà muntat un dispositiu llevapedres.

5.22.6 Caixes de greix
El disseny de la caixa de greix es realitzarà d'acord al tipus de suspensió que s'adopti. A dins es
trobaran els rodaments corresponents adequats per al seu funcionament en una locomotora de
transport de mercaderies en ambient corrosiu.
Les caixes seran de fàcil muntatge i desmuntatge sense necessitat de desmuntar el bogie del
bastidor. Disposaran d’una junta i un laberint per evitar l’entrada de brutícia i aigua a l’interior del
rodament, així com per evitar la sortida del greix lubricant. El greix que es farà servir serà el
preferiblement el mateix que es disposa actualment a la resta de sèries de material mòbil motor
de mercaderies de FGC.
L'estanquitat serà garantida per laberints, considerant-se els retens com a funció merament
complementària. La tapa davantera incorporarà junta tòrica.
Qualsevol mecanisme o equip adaptat a les caixes de greix amb finalitats de mesura de velocitat
o retorn de corrent haurà d’oferir:
•
•
•
•

Estanqueïtat i facilitat de muntatge i desmuntatge
Facilitat d’inspecció, registre i greixatge dels components
Fixació amb autocentrat per evitar desalineacions que puguin generar desgast
Manteniment mínim amb la finalitat de minimitzar el número d’obertures de la caixa de
greix

Els cossos de les caixes de greix seran construïts en acer fos. Les característiques fisicquímiques així com les condicions de subministrament s’ajustaran en base a la qualitat escollida
a les especificacions de la norma UNE EN 12082. El seu dimensionament s’ajustarà a la norma
UNE EN 13749.
Respecte els rodaments, seran conforme a la norma UNE EN 12080. Els assajos de tipus es
defineixen a la norma UNE EN 12082. S’instal·laran cartutxos de rodaments normalitzats per
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aplicacions ferroviàries d’una marca acreditada àmpliament provada al sector ferroviari. Els
rodaments de cada extrem d’eix seran iguals, dimensionant-se pels més sol·licitats segons les
distribucions d’esforços.
Els greixos compliran amb les especificacions de la norma UNE EN 12081.
Es valorarà la monitorització de les caixes de greix en quant a vibració i temperatura indicant a
través del display de diagnosis qualsevol augment anormal d’aquests paràmetres, amb un nivell
de prealarma i un altra d’alarma. En cas d’incorporar aquest sistema ha de ser possible accedir
a un històric dels valors d’ambdós paràmetres, extraible en format .csv, .xls o similiar editable,
així com ajustar els valors de prealarma i alarma.

5.22.7 Sistema de greixat de pestanya
La locomotora disposarà al menys als eixos de cap, de dispositius de greixat de pestanya que
millorin el contacte de la roda amb el carril sense detriment de la adherència. Seran un model
d’eficàcia provada en explotacions ferroviàries.
L’impuls de comandament es generarà a partir del control de la locomotora i haurà d’esser
regulable per l’aplicació del mateix en funció de les condicions d’explotació. El dosat de greix en
cada impuls serà suficient per formar una pel·lícula consistent de greix al canal de la pestanya.
La orientació dels injectors serà tal que el greix incideixi sobre el canal de la pestanya de la roda.
Seran regulables en posició i alçada a fi de poder reajustar els injectors en funció del desgast de
roda. Després de la lubricació, la zona de contacte entre la banda de rodolament i el carril no ha
de quedar contaminada.
El dipòsit de greix s’ubicarà sota el bastidor en un entorn protegit pel llevapedres en una posició
accessible pel manteniment i les operacions de revisió i reposició de greix, les quals s’hauran de
poder realitzar en un màxim de 10 minuts. La substitució del dipòsit no suposarà més de 20
minuts.
Les electrovàlvules s’instal·laran en panells neumàtics de forma que en resultin accessibles pel
manteniment.
La capacitat del dipòsit serà suficient per assegurar el subministrament de greix durant el
recorregut de la locomotora equivalent a un interval de revisió o múltiple.
El lubricant serà de tipus biodegradable i autoextingible tipus Beslux Ecogrease L-000 igual al
que ja utilitza FGC en altres series de material.

5.22.8 Sistema de sorrejat
La locomotora estarà equipada amb un sistema de sorrejat amb les seves corresponents caixes
de sorra. Haurà de disposar d’una sorrera a cada roda motriu extrema de cada bogie i per a cada
sentit de la marxa. Les sorreres s’alimentaran de les caixes de sorra necessàries per garantir un
funcionament adequat. El licitador presentarà en la seva proposta la distribució i muntatge dels
dipòsits de sorra i sorreres a la locomotora.
El control serà electro-pneumàtic des del pupitre de la pròpia locomotora mitjançant polsador a
disposició del maquinista. L’ordinador de la locomotora també activarà la sorra de forma
automàtica quan detecti que es requereix sorra per mantenir o augmentar l’adherència de la roda
al carril.
Les sorreres hauran de garantir l’estanqueïtat a l’aigua per evitar que la sorra es pugui compactar
per efecte de la humitat. També es cuidarà que per efecte de la marxa normal de la locomotora,
el dipòsit no perdi sorra a causa de les vibracions.
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Cada dipòsit de sorra disposarà d’un visor de nivell de sorra des de l’exterior del mateix, el que
permetrà reconèixer ràpidament el nivell actual de sorra carregat.
Es podran accionar independentment les sorreres corresponents a un o altre sentit de la marxa,
supeditat al sentit d’avançament.
Les caixes de sorra es dimensionaran per garantir 10 circulacions sense reabastiment. El
subministrament de sorra haurà d’esser compatible amb els sistemes d’emplenat de sorra de
FGC.

5.22.9 Resistència elèctrica
La resistència elèctrica entre les rodes de cada eix i la massa mínima per eix hauran de respectar
les prescripcions del apartat 3.2.3 de la norma UNE EN 13260.

5.22.10 Suspensió i guiat d’eixos
El guiat d’eixos es realitzarà per mitja de les molles de suspensió primària conjuntament amb
bieles d’arrossegament. La rigidesa d’aquest sistema en el pla horitzontal es la que aportarà tant
en sentit longitudinal com transversal la unió apropiada entre eixos i bastidor de bogie.
S'estudiarà el conjunt de la suspensió de manera que es conjugui el comportament vertical, tant
en corba com en alineació recta, amb el gàlib admissible.
Els elements que componguin la suspensió (mecànics, hidràulics, de cautxú-acer, articulacions,
sistema de guiat, grillons, etc.) han d'assegurar la perfecta estabilitat de marxa i l'adherència roda
carril.
La suspensió primària la composaran dues molles helicoïdals paral·leles a ambdós costats de
cada caixa de greix, juntament amb un esmorteïdor hidràulic en posició vertical
La suspensió secundaria serà per mitjà de elements elàstics metal-cautxú.
Cada bogie disposarà de dos esmorteïdors hidràulics transversals per esmorteir les oscil·lacions
que es produeixin.
La vida útil de la suspensió, serà superior als 10 anys, sense que en el transcurs d'aquest període
hi hagi pèrdues de característiques que impliquin el seu canvi. En el límit de pèrdues de
característiques al llarg del temps per envelliment i ús, l’índex de confort, definit i avaluat d’acord
a la fitxa UIC-513 R o mitjançant la norma UNE ENV 12299 no serà superior a 2.
La concepció i assajos dels elements de la suspensió primària es realitzaran d’acord a la norma
UNE EN 13913. L’adjudicatari lliurarà les especificacions, tècniques de dimensionat, elaboració
i assaig establertes.
Es comprovaran, dins del període de garantia, les característiques de les suspensions, rebutjant
aquelles que la diferència de flexibilitat sigui major del 10%.
Les suspensions seran totalment intercanviables entre si, i hauran de venir preferiblement
marcades amb un número de sèrie.
Es garantirà que es podrà aixecar el vehicle amb els eixos penjant sense que es produeixi
deteriorament de les suspensions. Així mateix, les suspensions disposaran d’un sistema que
permeti limitar la cursa de la suspensió, a fi de no haver d'aixecar excessivament el vehicle,
durant maniobres d’encarrilament, fins que per efecte d’aquestes comencin a pujar els eixos.
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5.22.11 Transmissió
La transmissió serà d’engranatges d’eixos paral·lels amb engranatges helicoïdals. Tots els
engranatges emprats a la caixa hauran d’estar endurits i rectificats per obtenir la vida més llarga
i el mínim nivell de soroll i vibracions.
Ambdós engranatges estaran lubricats amb oli i es muntaran en un càrter soldat amb orificis
d’emplenat i juntes d’estanqueïtat de tipus laberint. Es disposarà d’una tapa de visita per
comprovació de l’estat interior dels engranatges així com dels corresponents taps de buidat i
emplenat amb indicador de nivell. Un dels taps estarà dotat d’un sistema magnètic de separació
de partícules metàl·liques.
Els engranatges de la transmissió estaran calculats d’acord a les normes CEN. El fabricant haurà
de lliurar a FGC els resultats obtinguts per aquests mètodes de càlcul. Si el fabricant efectua
altres assajos també els lliurarà a FGC.

5.22.12 Llevapedres
Els eixos de cap de cada bogie disposaran de dispositius llevapedres ajustables en alçada per
tal de compensar el desgast del rodatge i protegir les rodes de les pedres que puguin trobar a la
via. Seran d’aplicació les prescripcions de la norma UIC 615-1, apartat 7.

Tracció
5.23.1 Prestació de tracció
La locomotora remolcant 1440 t, haurà de ser capaç de recórrer la distancia entre la terminal de
Súria i l’estació de Manresa Alta en un temps de marxa inferior a 30 minuts. El licitador haurà de
lliurar en la seva proposta una simulació de la velocitat de la composició i el temps de marxa en
aquest recorregut. A l’annex VIII s’adjunta el perfil longitudinal de la línia amb les diferents rampes
i les corresponents distancies que es poden trobar al llarg d’aquest recorregut. Així mateix, a
l’Annex IX s’indiquen les velocitats màximes establertes en el tram entre Súria i Manresa les
quals no es podran superar en el desenvolupament de la simulació. Cal preveure que aquest
tram no es troba electrificat i per tant la simulació s’haurà de realitzar assumint el mode d’operació
Dièsel. A títol informatiu a l’annex X es mostra un gràfic tipus de la velocitat de la locomotora
sèrie 254 en aquest tram de línia remolcant la composició.
Es valorarà l'increment de les prestacions de tracció per reduir el temps de marxa respecte a
aquests requeriments.
Així mateix, cal preveure un esforç d’arrancada suficient per iniciar el moviment de la composició
amb rampa de 20 mil·lèsimes quan la locomotora arrossega 1440 t. Addicionalment, cal garantir
també l’arrancada en rampa de 26,5 t quan la locomotora arrossega 640 t.

5.23.2 Característiques generals
La locomotora serà de tracció Dual. El subministrament de l’energia elèctrica necessària per la
tracció es podrà captar de catenària o bé generar a la pròpia locomotora mitjançant un grup
motor-generador embarcat. El motor en aquest cas serà un motor tèrmic de combustió interna
dièsel. L’energia elèctrica subministrada, amb independència de quin sigui el seu origen,
s’utilitzarà per realitzar la tracció íntegrament mitjançant motors de tracció elèctrics.
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5.23.3 Captació d’energia elèctrica
5.23.3.1 Característiques tècniques de la catenària
La tensió d’alimentació nominal de la línia és de 1500 VDC.
L’equip de tracció i els serveis auxiliars tindran una tolerància tal que no variïn les seves
prestacions nominals entre:
•
•

tensió màxima:
tensió mínima:

1725 V
1275 V

Hauran de funcionar també, encara que amb variació de prestacions ≤ 15% entre els valors de
tensió:
•
•

màxim valor:
mínim valor:

1800 V
1000 V

Quan la tensió sigui major o menor que els dos últims valors indicats, hauran d’actuar les
proteccions o inhibicions previstes, encara que els valors màxims podran augmentar-se, sense
perjudici dels equips.
La catenària té les següents característiques:
•
•
•
•
•
•
•
•

altura màx. sobre pla de rodolament:
altura mín. sobre pla de rodolament:
descentrament màx. respecte de l’eix de la via:
pendent de transició en els canvis d’alçada:
secció del cable sustentador (cable de Cu electrolític):
secció del fil de contacte (fil ranurat Cu electrolític dur):
secció del feeder d’acompanyament (1 x via):
secció conjunta de catenària:

5.300 mm
4.200 mm
± 300 mm
2‰
153 mm2
107 mm2x2
225 mm2
592 mm2

El licitador haurà d’adaptar tots els equips i els circuits, tant d’AT como de BT, i posarà especial
atenció en el seu aïllament elèctric i electromagnètic, per condicions normals de funcionament i
per situacions d’avaria.
Els equips i circuits estaran aïllats elèctricament i no es produiran acoblaments ni induccions
electromagnètiques entre ells.
Es posarà especial atenció a les possibles interferències sobre les freqüències de treball de la
TDT, radiocomunicacions, Wi-Fi, GSM, GPRS, UMTS, 4G, 5G, Bluetooth, FAP Digital i en
general sobre totes les bandes de l’espectre radioelèctric, tant públiques com privades, tant en
l’exterior com en l’interior de la locomotora.
Es seguiran les normes de compatibilitat electromagnètica UNE EN 50121 aplicades al sistema
ferroviari, al vehicle com a conjunt i als equips embarcats.

5.23.3.2 Pantògraf
La locomotora incorporarà un pantògraf d’accionament elèctric o neumàtic. El pantògraf es
dimensionarà de forma que pugui captar la corrent necessària per satisfer el consum total de la
locomotora, garantint el perfecte seguiment del fil de contacte i sense produir desconnexions no
desitjables per al bon funcionament dels equips embarcats.
El pantògraf haurà d’ajustar-se a les disposicions establertes a la norma UNE EN 50206-1.
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El material del fregador serà de grafit, de característiques, dimensions i qualitat actualment
utilitzats a FGC.
L’esforç estàtic de recolzament sobre la catenària serà regulable, amb un valor nominal de 80 ±
10 N. Aquest esforç serà independent al llarg del camp de desenvolupament de l’alçada de
captació del pantògraf.
La maniobra d’aixecament i descens del pantògraf es realitzarà amb comandament des de la
cabina en servei, indicant a la pantalla de control l’estat, aixecat o replegat. L’elevació serà suau,
sense colpejar la línia de contacte.
La subjecció de l’arqueta de contacte estarà realitzada de forma que, sense perdre qualitats en
quant a la bondat del contacte elèctric, es desprengui en cas de produir-se enganxada accidental
amb la catenària sense afectar a la resta del pantògraf.
Disposarà de sistema de despreniment d’arqueta capaç de detectar la pèrdua de fixació de la
mateixa i mitjançant comandament donar ordre de baixada del pantògraf.
Cas que l’accionament sigui de tipus neumàtic, caldrà preveure un sistema auxiliar per generar
la pressió necessària per realitzar la maniobra d’aixecament, en cas de fallada del motor tèrmic
principal.
Amb la finalitat d’estandarditzar recanvis, es valorarà la utilització d’un pantògraf d’accionament
elèctric dels que ja utilitza FGC en altres series de material rodant. Veure annex XI.

5.23.3.3 Disjuntor principal
El disjuntor constituirà la protecció principal dels circuits d’AT. Haurà de poder actuar en ambdós
sentits de corrent, tant en tracció com en frenat. Serà del tipus ultra-ràpid, havent de justificar-se
el valor de la corrent de dispar en funció dels consums estimats.
El disjuntor es disposarà tan a prop del pantògraf com sigui possible de forma que la unió elèctrica
entre ambdós es realitzi mitjançant una connexió aèria sense travessar el sostre del vehicle o
mitjançant una canalització metàl·lica exclusiva que, connectada a terra assoleixi el cofre.
L’accionament del disjuntor serà electromagnètic amb obertura per molla. El comandament se
situarà a la cabina de conducció i mitjançant una senyalització indicarà el seu estat: connectat o
desconnectat.
Estarà prevista una separació segura entre la part d’alta tensió i la d’accionament. En cas
d’explosió, la tapa superior haurà de cedir sense desprendre’s del seu bastidor i sense interferir
amb elements del sostre del seu entorn.
S’instal·larà en una càmera de dimensions adequades, hermèticament tancada, protegida de la
pols i de l’aigua, revestida interiorment d’un material aïllant i incombustible, amb les propietats
dielèctriques necessàries, absorció d’humitat reduïda, classe tèrmica H, antiflama i antiarc. Tots
els materials aïllants utilitzats en els disjuntors seran ignífugs, amb baixa generació de fum, zero
emissions d’halògens i conforme als estàndards ferroviaris.
El disjuntor es concep com un aparell de seguretat, que únicament actuarà en casos
autènticament necessaris. Per a això haurà de ser regulat per al funcionament adequat amb el
vehicle en servei a la línia, evitant dispars injustificats, i serà selectiu amb altres proteccions.
El disjuntor complirà amb les especificacions de les fitxes UIC 640-OR i EN 50123-2.
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5.23.3.4 Filtres de línia
Es tindrà molt en compte la necessitat que, en qualsevol circumstància possible, el vehicle no
produeixi pertorbacions en la senyalització, comunicacions, etc.
Així mateix es preveurà un condensador de filtre per desacoblament dels senyals de RF existents
en la línia que poguessin afectar els equips elèctrics del vehicle.
Per a això:
1. El vehicle presentarà a les diverses freqüències de senyalització la impedància
adequada perquè en cap cas es pugui pertorbar la senyalització de via, comunicacions,
així com als equips de seguretat, per a això es realitzaran els càlculs i les mesuraments
oportuns en la fase de projecte..
2. La freqüència base de l'equip de potència es triarà de manera que en cap cas pugui
aparèixer a la catenària l'harmònic de 50 Hz a causa d'intermodulació dels harmònics de
la freqüència amb els generats per les subestacions.
3. El vehicle estarà dotat d'un detector de freqüències per a la banda de senyalització, de
la màxima seguretat, capaç d'indicar si en el corrent de retorn es troben les freqüències
de senyalització superant els valors d'amplitud i temps que afectin la instal·lació de FGC.
4. El filtre d'entrada es dimensionarà perquè resulti el més reduït possible, tenint en compte
les freqüències de l'equip de potència i dels circuits de senyalització i comunicacions.
Compliran amb la fitxa CEI 60310 i a la fase de projecte es presentaran els càlculs que justifiquin
les seves característiques.
La refrigeració dels elements de filtre estarà integrada en el conjunt de l'equip de potència. Estarà
convenientment protegit contra les projeccions de pedres o altres objectes que hi pugui haver a
la via. Les parts sotmeses a tensió estaran protegides contra contactes accidentals i no seran
accessibles directament.
Es tindrà en compte en el dimensionament dels filtres, la tolerància i l'envelliment dels seus
elements constitutius, de manera que una deriva eventual dels valors nominals permeti a l'equip
acomplir convenientment la seva funció en tots els casos.

5.23.3.5 Retorns de corrent
Per al retorn de corrent al carril s'empraran fregadors d'escombretes a l'extrem dels eixos,
convenientment protegits, tants com sigui necessari per al corrent de retorn. Per unificació de
parc de recanvis, i si la seva característica és apropiada al circuit de tracció, s'utilitzaran del tipus
actualment instal·lat sobre les UT que disposa FGC al seu parc.
En la seva connexió s'han d'observar totes les normes establertes per a aquest tipus de circuits.

5.23.4 Proteccions elèctriques
Totes les proteccions reproduiran, cas d’actuar, un avís sonor i visual als pupitres de conducció.

5.23.4.1 Derivacions i seguretat elèctrica
El circuit de tracció ha d’estar degudament protegit contra derivacions. En cas de derivació a
massa, l’excitació del generador de tracció ha de tallar-se automàticament i el motor dièsel ha de
quedar funcionant sense càrrega. El sistema de control de la locomotora ha de buscar l’origen
del problema i anular per poder continuar la marxa (si es possible) en mode degradat.
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La locomotora ha d’acomplir amb els requisits de la norma UNE EN 50153 en quant a seguretat
elèctrica.

5.23.4.2 Parallamps
Com a equip complementari al pantògraf, es disposarà al costat d'aquest un dispositiu parallamps
amb capacitat per absorbir les descàrregues elèctriques d’origen atmosfèric.

5.23.4.3 Diferencial
Hi haurà una protecció diferencial en els dos sentits i la corrent es mesurarà als punts més
propers a l'entrada i retorn.
L'actuació serà sobre l'obertura del disjuntor principal, amb indicació en cabina del circuit que ha
provocat el defecte, per poder continuar la marxa després d'aïllar el circuit avariat.

5.23.4.4 Sobrecàrrega elèctrica
Es protegirà el circuit mitjançant un relé de corrent que actuï sobre el disjuntor principal, i que
formi part d'aquest.

5.23.4.5 Sobretensions
Hi haurà un circuit de protecció contra sobretensions perilloses en la línia, tant en frenat com en
tracció, que a més de provocar l'obertura del disjuntor principal posarà en funcionament un circuit
per a descàrrega de les mateixes.

5.23.5 Pertorbacions elèctriques
Les emissions i proteccions electromagnètiques de la locomotora hauran d’estar dissenyades
conforme a la norma UNE EN 50121.
Pel que fa a la compatibilitat amb els circuits de via, els camps i harmònics emesos pels sistemes
embarcats i les corrents de retorn no han de pertorbar els sistemes de seguretat FAP digital ni
els sistemes de senyalització. La locomotora no podrà enviar a la via components de senyal
elèctrica superiors als establerts per la màscara de sensibilitat dels circuits de via front als
harmònics. Disposarà d’un detector que actuarà sobre el sistema de tracció quan sigui necessari.
En tot cas es respectaran les especificacions que sobre circuits de via i altres sistemes es troben
establertes a la norma UNE EN 50238.

5.23.6 Generació d’energia elèctrica de tracció
5.23.6.1 Generador elèctric de tracció
La locomotora disposarà d’un generador síncron trifàsic que subministrarà energia elèctrica als
armaris de potència i que farà possible la operació sense captació d’energia de catenària. El
generador s’acciona mitjançant acoblament amb el cigonyal d’un motor tèrmic de combustió
interna.
El generador haurà de ser capaç de transmetre la potència nominal del motor sota qualsevol
condició per a la que la locomotora hagi estat dissenyada.
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Serà de ventilació forçada, disposant d’un ventilador extern assegurant la ventilació del
generador i de la sala de màquines. A més a més proporcionarà pressió positiva per evitar
l’entrada de brutícia.
Les condicions de refrigeració del generador de tracció i la qualitat de l’aïllament hauran de
garantir un perfecte funcionament continu a la màxima temperatura ambient prevista.
El generador ha d’estar completament protegit contra la incursió d’aigua o oli, i les bobines de
l’estator i del rotor tindran un aïllament de classe C.

5.23.6.2 Motor tèrmic de combustió interna
El vehicle incorporarà un motor tèrmic de combustió interna de cicle dièsel que lliurarà la seva
energia al generador elèctric principal el qual la transformarà en electricitat.
El motor el definirà el fabricant, el qual indicarà a la seva oferta les característiques fonamentals.
Serà un motor de gama ferroviària d’un fabricant reconegut en el sector, amb un servei tècnic
capaç de prestar servei presencial en menys de 24 hores.
Es dimensionarà amb la potencia necessària per desenvolupar les prestacions de tracció
requerides en mode dièsel. El motor proposat acomplirà amb les prescripcions recollides a les
fitxes UIC 623-1, 623-2 i 623-3.
La suspensió del motor es realitzarà sobre recolzaments de tipus elàstic, convenientment
dimensionats per permetre una subjecció sòlida i segura, evitant a l’hora la transmissió de les
vibracions pròpies a la resta de la locomotora. S’hauran de preveure mesures d’insonorització
per reduir el nivell de soroll als límits establerts segons les prescripcions del capítol 5.14.
Serà un motor sobrealimentat mitjançant turbocompressor amb refrigeració per intercooler. La
injecció serà electrònica amb sistema de Rail Comú a alta pressió amb canonades de doble paret
per reduir el risc de fuites.
Disposarà de sistema de filtrat propi d’aire per mitjà de filtres de cel·lulosa de fàcil reposició.
L’eficiència dels mateixos es controlarà mitjançant un pressòstat, monitoritzable mitjançant un
indicatiu lluminós de manteniment al pupitre de conducció.
El motor comptarà amb un sistema de regulació per control de càrrega que permeti mantenir de
forma automàtica la velocitat del motor dièsel d’acord amb les corbes de prestacions definides
per a cada punt de funcionament, minimitzant l’emissió de fums i evitant la sobrecàrrega del
motor.
El motor estarà homologat d’acord a la fase V de la categoria RLL (motors destinats a
locomotores) del Reglament UE 2016/1628 sobre límits d’emissions de gasos i partícules
contaminants. Es preveu, a tal efecte, que els gasos d’escapament, siguin sotmesos a tractament
mitjançant sistema de recirculació de gasos (EGR), de reducció catalítica selectiva (SCR) i filtre
de partícules. Els gasos una vegada tractats es dirigiran a la part alta del vehicle expulsant-se
cap a dalt amb la finalitat de reduir les emissions laterals de soroll. Els silenciadors de
l’escapament disposaran de forats de drenatge per evitar l’entrada d’aigua de pluja als motors.
En el disseny de l’escapament, s’evitarà orientar els gasos d’escapament cap a la catenària i cap
als sistemes de detecció de fum dels túnels per evitar falsos positius d’aquests sistemes.
El sistema de lubricació del motor serà per pressió d’oli. L’oli a pressió es farà passar primer per
un refredador i després pel filtre principal, per finalment passar als canals de distribució interns,
que faran arribar l’oli als pistons, cigonyal, turbocompressors i resta de parts mòbils.
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El sistema de refrigeració estarà pressuritzat. Els radiadors es disposaran en torres de
refrigeració independents. Es preveu refrigeració en bloc motor, culates, sobrealimentació i
combustible. Cada torre de refrigeració disposarà del seu propi ventilador axial a la part superior.
L’ordinador de la locomotora controlarà la velocitat d’aquests ventiladors en funció de la
temperatura del refrigerant, de l’aire de sobrealimentació i del gasoil. La velocitat de cada
ventilador es controlarà de forma independent per ajustar-se a les necessitats de refrigeració i
minimitzar consums. Qualsevol anomalia detectada es reproduirà al pupitre del maquinista de
forma visual i acústica.
El licitador haurà d’indicar el consum en l/km i l’autonomia de la locomotora en hores en funció
dels diferents rangs de potència, del volum definit per al dipòsit de combustible i adblue (cas
d’utilitzar-se) i dels trams de funcionament en dièsel previstos. L’autonomia haurà de ser com a
mínim de 5 circulacions.
Es valorarà disposar d’un sistema de monitorització de les vibracions del motor que permeti fer
un control a través de l’estudi de la seva evolució.
El motor incorporarà com a mínim les proteccions descrites a continuació. Totes elles
reproduiran, cas d’actuar, un avís sonor i visual als pupitres de conducció.
5.23.6.2.1 Protecció contra alta temperatura i/o baixa pressió de refrigerant
Si la temperatura del refrigerant arriba al valor màxim, la locomotora limitarà automàticament la
potència de tracció. A la vegada, mantindrà la velocitat del motor dièsel i dels ventiladors dels
radiadors a velocitat màxima per augmentar així la capacitat de refrigeració. Si la temperatura
segueix en augment, el motor dièsel s’aturarà de forma automàtica.
Si la pressió del circuit de refrigeració del motor dièsel arriba al valor mínim admissible, el
dispositiu de protecció aturarà automàticament el motor dièsel de la locomotora.
5.23.6.2.2 Protecció contra baixa pressió i/o alta temperatura d’oli
La locomotora incorporarà un dispositiu que aturi automàticament el motor dièsel en cas d’una
baixada de pressió de lubricació per sota del límit mínim admissible o en cas d’assolir una
temperatura d’oli excessiva
5.23.6.2.3 Protecció contra sobrepressió del càrter
S’incorporarà una protecció que aturi el motor dièsel en cas de detecció de sobrepressió al càrter.
5.23.6.2.4 Polsadors d’aturada d’emergència del motor
Tant a la sala de màquines com a ambdós costats de la locomotora, a prop del dipòsit de gasoil,
s’instal·laran polsadors d’aturada d’emergència del motor dièsel.

5.23.7 Armaris de potència
Existiran dos armaris de potencia, un per cada bogie els quals s’ubicaran al compartiment d’aire
net de la locomotora. Tindran connexió de posada a terra en un lloc visible i de dimensió
apropiada. Les tapes també disposaran d’una unió equipotencial amb l’armari i tindrà la suficient
flexibilitat per suportar les maniobres d’obertura i tancament. La seva ubicació serà tal que no
molesti l’extracció i instal·lació d’equips o elements ni la realització de treballs al seu interior.
Tindran un caràcter modular. Tots els cables passaran per connectors i es controlaran les
dimensions de les boques d’entrada per poder substituir fàcilment un armari en cas de necessitat.
Cada armari allotjarà els elements d’alta tensió: rectificadors, onduladors de tracció, onduladors
auxiliars, chopper de fre dinàmic i unitats de control de tracció.
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En mode de captació, la corrent continua de catenària, convenientment filtrada i condicionada,
passarà al circuit de continua de cada armari de potencia.
En mode de generació, la corrent alterna produïda pel generador s’enviarà a cada armari de
potencia on es rectificarà mitjançant rectificadors de díodes i passarà al circuit de continua.

5.23.8 Rectificadors de tracció
Cadascun dels armaris de potència disposarà d’un mòdul rectificador. Aquests constaran d’un
banc de díodes de silici d’alta tensió connectats en circuit trifàsic de rectificació d’ona complerta
i muntats sobre dissipadors de calor capaços de proporcionar la refrigeració adequada.
El número i la disposició seran els adequats per assegurar la màxima fiabilitat del conjunt i la
seva fàcil substitució. Aquests rectificadors seran els encarregats de transformar la tensió alterna
generada pel generador de tracció, treballant en mode dièsel, en la tensió continua que
requereixen els onduladors de tracció.

5.23.9 Onduladors de tracció
Els onduladors de tracció de cada armari de potencia, mitjançant transistors IGBT, ondularan la
corrent del circuit de continua subministrant la potencia de tracció requerida als motors de tracció
de cada bogie.
Els semiconductors de potència estaran àmpliament dimensionats per a l'aplicació a la qual es
destinen, i tindran les adequades proteccions contra els transitoris de commutació que puguin
produir-se. Els actuadors de tret de porta estaran situats al costat dels semiconductors i protegits
de manera que no puguin produir-se encesos intempestius.

5.23.10 Motors de tracció
La locomotora estarà dotada de sis motors de tracció de gama ferroviària d’un fabricant al sector.
Seran motors asíncrons trifàsics de gàbia d’esquirol, dissenyats específicament per la tracció
ferroviària en ample mètric. Disposaran de ventilació forçada i comptaran amb rodaments de
rodets.
Els motors estaran suspesos del bastidor del bogie a través d’elements elàstics. Aquests
accionaran els reductors muntats sobre els eixos a través d’acoblaments.
Cada bogie disposaran de 3 motors de tracció cadascun cargolats entre sí per un dels seus
costats, formant un conjunt rígid. El conjunt de motors, es suspendran per quatre punts dels
corresponents suports del bastidor del bogie, mitjançant un sistema d’elements elàstics
concebuts seguint els criteris de la norma UNE EN 13913.
Es disposarà al bogie d’un sistema de seguretat del muntatge, de manera que en cas de fallada
de les fixacions del motor, aquest quedi penjant dels elements de seguretat.
El grau d’aïllament utilitzat per a la construcció dels motors de tracció i l’estratègia de control de
ventilació hauran de garantir el bon funcionament dels mateixos en situacions climatològiques
adverses (pluja, neu,...) i en situacions de baixa temperatura. A la vegada incorporaran sensors
de temperatura i sensors de velocitat per al seu control i protecció. Aquests sensors enviaran un
senyal a la pantalla de control del maquinista.
El sistema de control de la locomotora permetrà anular els motors de tracció de forma individual
o de forma conjunta a través del display de conducció. Aquesta anul·lació ha de ser possible des
de qualsevol de les 2 cabines.
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La funció d’anul·lació de motors de tracció ha de ser capaç d’ajustar automàticament la potencia
de la locomotora de manera que es proporcioni la màxima potència possible per a les condicions
d’operació, sense sobrecarregar els motors de tracció ni els onduladors restants.
El control de càrrega de la unitat de control del vehicle controlarà individualment el parell de cada
motor de tracció. D’aquesta manera s’assegurarà que els motors es reparteixen la càrrega de
forma equitativa i que la suma de la potència de tracció i la potència auxiliar no excedeixi en cap
moment la capacitat de potència del motor dièsel, quan es funciona en aquest mode d’operació.

5.23.11 Control de tracció
Les unitats de control de tracció, ubicades als armaris de potencia corresponents, controlaran els
onduladors per ajustar de forma individual la velocitat, esforç tractor i potencia de cada motor de
tracció, en funció de les ordres que rebin de la unitat de control de vehicle. Així mateix també
controlaran els onduladors auxiliars per assegurar la tensió i freqüència correcte pels equips
auxiliars, monitoritzant i protegint a l’hora els equips i circuits d’alta tensió.
El control de tracció preveurà un sistema que permeti aïllar els motors de tracció de forma
individualitzada en cas d’avaria. L’aïllament, requerirà l’actuació del maquinista, generarà una
indicació a la pantalla de conducció i quedarà registrat al registrador jurídic.

5.23.12 Onduladors auxiliars
A cada armari de potencia existirà un ondulador auxiliar que proporcionarà la corrent alterna
trifàsica de 400 V a 50 Hz per alimentar els serveis auxiliars.
Les tensions i freqüències de sortida hauran de ser constants i independents de les variacions
de tensió d’alimentació i de les variacions de càrrega.
Només un dels dos onduladors auxiliars treballa, quedant l’altre com a equip redundat en hot
standby. En cas de fallada de l’ondulador en servei, s’activa automàticament l’ondulador
redundant i es desactiva el que es troba en fallada, indicant aquesta situació al maquinista a
través del TDD. Ambdós onduladors tenen cadascun d’ells la capacitat suficient per alimentar el
conjunt complet de càrregues auxiliars trifàsiques. Aquests convertidors també alimenten el
sistema de càrrega de bateries que proporciona alimentació en continua als comandaments de
cabina, la il·luminació i el sistema de control.

5.23.13 Presa de taller
La locomotora disposarà a més d’una presa exterior per alimentar de forma alternativa totes les
càrregues auxiliars trifàsiques i el circuit de càrrega de bateries del sistema de control quan la
locomotora es trobi a taller, de forma que no sigui necessari connectar la locomotora a l’alta
tensió de catenària o engegar el motor dièsel. La connexió a aquesta presa es trobarà
monitoritzada de forma que quan la locomotora estigui connectada, la tracció quedarà
deshabilitada.

6 Operació
Posada en marxa, desconnexió i reinicialització de la
locomotora
Per la posada en servei de la locomotora es procedirà en primer lloc a la connexió de les bateries.
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Amb bateries connectades, a la cabina des de la que es conduirà la locomotora es connectarà el
control mitjançant la clau KABA unificada definida per FGC.
A partir d’aquest instant, el control gestiona la seqüencia de posada en marxa de forma
automàtica, que es desenvoluparà de la següent manera:
•
•
•

Autotest de controls
Test d’entrades/sortides
[Conformitat]

En mode de captació d’energia:
•
•
•

Pujada de pantògraf
Presencia d’AT
Connexió disjuntors principals

En mode de generació d’energia:
•
•

Arrancada motor de combustió interna
Presència AC del generador de tracció

A continuació
•
•
•
•
•
•
•

Connexió convertidors
Presència d’AC i DC
Sistema de càrrega de bateries en càrrega
Connexió equips auxiliars i maniobra
Connexió compressors i pressió
Test equips de potència
[Conformitat]

A partir d’aquest punt el vehicle ha d’estar a punt per traccionar.
Existirà també la possibilitat de realitzar la seqüencia de posada en marxa de forma manual amb
indicació visual, a cabina, de forma que es rebi la conformitat de cada pas executat correctament,
i en cas contrari s’impedeixi la progressió de la seqüència.
L’avanç de la seqüencia estarà condicionat a la correcta execució i resultat comprovat del pas
anterior.
Una vegada assolit l’avís de vehicle disposat per traccionar, la desconnexió de l’interruptor de
control mitjançant la clau no desencadenarà la seqüencia de desconnexió en cap cas, permetent
així la maniobra de canvi de cabina.
Per a la desconnexió automàtica del vehicle serà precís accionar un polsador de desconnexió,
que desencadenarà la seqüencia en sentit invers, prèvia desconnexió de l’interruptor de control.
Hauran de preveure’s processos de funcionament a tallers per realitzar una seqüencia
d’arrencada en blanc, sense AT, i per a processos de funcionament parcials alimentant-se el
vehicle des de la xarxa trifàsica exterior.
La desconnexió de bateries, un cop finalitzada la seqüencia de desconnexió del vehicle, es
donarà manualment, i mai es podrà activar amb els convertidors en marxa.
Si el maquinista oblida la ordre de desconnexió de bateries, aquesta es produirà automàticament
als 10 minuts de finalitzar la seqüencia de baixada de pantògraf, o aturada del motor de
combustió i desconnectar el control.
Existirà un polsador protegit a cada cabina que realitzarà la funció de reinicialització. En
determinades condicions com per exemple vehicle aturat, selector de mode de marxa en zero i
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altres que puguin considerar-se, el “reset” de locomotora reinicialitzarà tots els equips principals
a l’objecte de reiniciar el funcionament en cas de determinats mals modes de funcionament i amb
l’objecte d’evitar una desconnexió general del vehicle. Es tracta d’economitzar temps en cas de
tenir que realitzar un reinici d’un o varis sistemes amb la locomotora en línia. En cap cas
s’acceptaran temps de reinici superiors a un minut i mig.

Canvi de mode d’operació
El pas de mode de captació d’energia de catenària al mode de generació embarcada i viceversa
ha de ser transparent per l’explotació sense produir-se l’aturada de la locomotora i havent d’ésser
possible el pas d’un mode a l’altre “on fly” a velocitats inferiors a 40 km/h.
Es prendran les mesures de control i comandament necessàries per assegurar que el pas d’un
mode a l’altre es realitza amb la major seguretat per protegir al propi material i a la infraestructura
de distribució elèctrica.
El licitador descriurà aquest canvi de mode en la seva oferta. Es valorarà la inclusió d’un sistema
de commutació de mode automàtic que alliberi al maquinista de realitzar la pujada i baixada de
pantògraf quan la locomotora s’aproxima a un punt de canvi de mode.

Operació amb comandament múltiple
Les locomotores han de poder operar acoblades amb altres locomotores i controlades en
comandament múltiple des de la cabina de cap de la locomotora de comandament.
La locomotora de comandament tindrà la capacitat d’accionar els diferents sistemes de la
locomotora acoblada des de la pròpia cabina activa de la mateixa. També tindrà la capacitat
d’aïllar-la (si es requereix) així com de buidar la pressió dels cilindres de fre corresponents al fre
automàtic de la mateixa.
La connexió entre les diferents locomotores es realitzarà mitjançant un connector de gama
ferroviària convenientment dimensionat. Existiran connexions de comandament múltiple en
ambdues testeres de cada locomotora. La connexió i desconnexió serà senzilla i segura i la podrà
realitzar una persona sola. Disposarà de les preceptives proteccions per tal que els terminals no
es trobin exposats a la intempèrie quan la locomotora traccioni aïllada.

7 Especificacions dels requisits de seguretat (Safety)
L’adjudicatari haurà d’elaborar els estudis definits a l’Annex XIV – Especificacions dels Requisits
de Seguretat.
Aquests estudis hauran de redactar-se i lliurar-se segons la planificació establerta al punt 8 de
l’annex definit. A l’organigrama que cal presentar a la oferta de licitació, haurà de constar la figura
del Responsable de Seguretat que liderarà la elaboració dels documents de seguretat indicats.
L’Organisme d’Avaluació que realitzarà l’avaluació independent requerida al punt 5 de l’Annex
serà contractat per FGC.

pág. 61

FGC Infraestructura
Àrea de Material Mòbil

8 Documentació
Generalitats
És necessari disposar de tota la documentació associada a les locomotores i els seus equips
principals la qual és imprescindible per:
•

Anàlisi i control de riscos

•

Verificar les condicions d’utilització i funcionament

•

Formar amb temps suficient al personal de conducció i manteniment

•

Programar les intervencions de manteniment preventiu

•

Analitzar les causes d’incidents i solucionar-los

•

Observar la fiabilitat

•

Identificar peces pel seu aprovisionament

A aquest efecte l’adjudicatari subministrarà en els condicions especificades en el present capítol
els documents i dades que es defineixen a continuació, dividits en sis categories:
•

Documentació d’estudi

•

Documentació de construcció

•

Documentació per la gestió del projecte

•

Documentació d’explotació (manual de conducció)

•

Documentació de manteniment

•

Documentació de qualitat

Tota modificació d’un document ha de ser aprovada per FGC. L’adjudicatari s’encarregarà al final
del període de garantia de la primera locomotora d’actualitzar els documents amb totes les
modificacions que s’hagin realitzat
Tota la documentació es redactarà en català (si bé també s’admetrà en castellà). FGC lliurarà en
fase de projecte el llibre d’estil on figuren les prescripcions tècniques per la elaboració de la
documentació escrita, dels plànols i dels esquemes.
Tota la documentació escrita es lliurarà en format DOC o PDF indexat amb referencies creuades
al propi índex de cada document.
En el cas d’esquemes elèctrics, neumàtics, o hidràulics (combustible, oli,..) es lliuraran en format
DWG o en el seu defecte PDF indexat amb referencies creuades entre senyals. Es valorarà el
lliurament addicional dels esquemes en el format natiu del software en el que s’han editat. De
forma general, tots els noms i acrònims de senyals, d’entrades i sortides, variables internes,
constants i demés paràmetres utilitzats per dispositius electrònics com autòmats, pantalles,...
hauran de figurar també en català (o castellà), tant al codi font, com als esquemes corresponents.
En quant a documentació CAD s’estableixen com a preferents els formats natius de SolidWorks
o CATIA, admeten en el seu defecte formats d’intercanvi estàndard com IGS o STEP, en el cas
del CAD 3D i DWG o DXF si es tracta de CAD 2D.
Tota la documentació es lliurarà en DVDs (3 copies) i en format paper (3 copies).
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Equips principals
Es defineixen els següents equips principals de la locomotora dels quals s’haurà de proporcionar
documentació específica:
-

Bogies
Reductores
Convertidor de tracció
Generador
Motors de tracció
Motor dièsel
Sistemes de fre
Sistemes de producció d’aire
Sistemes de climatització
Sistemes hidràulics
Convertidors auxiliars
Pantògraf
Sistema CTTV
Registrador de la locomotora
Enganxalls
Bateries

Pla de lliuraments
A l’Annex XII, es defineix el pla de lliuraments de documentació previst per FGC en fase d’oferta,
en fase d’execució del projecte i a la finalització del mateix. Els licitadors hauran d’incloure a la
seva oferta la seva proposta de pla de lliuraments alineat amb el que FGC ha definit i desglossant
l’abast dels documents a lliurar. El desglossament ha d’incloure tota la documentació organitzada
d’acord a les sis categories indicades. El pla de lliurament de documentació final l’aprovarà FGC
en fase de projecte.

Documentació d’estudi
A continuació es recull un llistat de la documentació mínima requerida per FGC en aquest àmbit:

8.4.1 Notes de càlcul
Es tracta de notes de càlcul i dimensionament dels següents punts:
•

Dimensionament de la estructura del bastidor i la caixa mitjançat càlculs per elements
finits

•

Distribució de masses i determinació dels pesos per eix

•

Dimensionament dels òrgans de xoc i tracció

•

Dimensionament dels bastidors de bogies i eixos mitjançant càlculs per elements finits

•

Dimensionament de la potencia de tracció elèctrica i dièsel

•

Dimensionament del sistema de fre, del circuit neumàtic i de les prestacions de fre

•

Dimensionament dels rodaments
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•

Dimensionament del sistema de climatització de cabines

•

Reductores

•

Motors de tracció

•

Suspensió i estabilitat

•

Auxiliars elèctrics

8.4.2 Plànols de conjunt
Corresponen als següents plànols:
•

CAD 2D i 3D del conjunt de la locomotora

•

CAD 2D i 3D de conjunt del bogie i el seu bastidor

•

Seccions transversals rellevants de la locomotora

•

Secció amb el gàlib

•

Projecció en planta i alçat on apareguin tots els aparells, armaris i accessoris

•

Representació de la disposició dels aparells a dins d’armaris i cofres

•

Seccions del motor de tracció i del reductor

8.4.3 Estudis cinemàtics
Es tracta d’estudis de moviment referents a:
•

Estudi de gàlib

•

Estudi d’acoblabilitat dels enganxalls

•

Actuadors de frens

•

Parts mòbils (portes de cofres, armaris,...)

8.4.4 Documents de fiabilitat
Aquests documents descriuen els objectius de fiabilitat i els mitjans per aconseguir-los.
S’ajustaran al capítol 13.

8.4.5 Documents de mantenibilitat
Aquests documents descriuen els objectius de mantenibilitat i els mitjans per aconseguir-los.
S’ajustaran al capítol 14.

8.4.6 Documents de Software
Aquests documents comprenen els següents capítols:
•

Anàlisi funcional del sistema

•

Arquitectura del sistema

•

Especificació del software

•

Diccionari de dades

•

Implementació del software
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8.4.7 Documents de seguretat
Tota la relacionada amb el capítol 7.

Documentació de construcció
A continuació es recull un llistat de documentació mínima requerida en aquest àmbit:

8.5.1 Manual descriptiu tècnic
Manual que recull una descripció tècnica generalista de la locomotora i els principals sistemes i
equips que la composen.

8.5.2 Plànols de construcció
Corresponen als següents plànols:
•

CAD 2D i 3D del conjunt de la locomotora

•

CAD 2D i 3D de conjunt del bogie i el seu bastidor

•

CAD 2D i 3D individual detallat de totes les peces susceptibles de ser desmuntades i
substituïdes.

8.5.3 Esquemes elèctrics, neumàtics, hidràulics (olis, combustible,..)
Es subministraran els següents documents:
•

Descripció dels principis i conceptes de cada sistema amb esquemes sinòptics per funció

•

Esquemes d’aparells, targetes electròniques,

•

Plànols de passos de cables, esquemes de cablejat i llista de cables

•

Plànols de posicionament d’aparells

•

Diagrames de reparació d’avaries.

S’identificaran els números de fils, borns, connectors amb terminals o altres punts característics.

8.5.4 Llista de plànols
Es composarà d’una llista de plànols classificats per capítols i numerats en ordre lògic amb codi
de adjudicatari.

8.5.5 Certificats de materials
Es tracta del recull dels certificats dels materials emprats en la construcció de les locomotores.

8.5.6 Documents de fiabilitat
Consisteix en l’anàlisi AMFE i la descripció de l’estructura de fiabilitat del sistema locomotora.
Complementant aquest anàlisi, s’haurà d’aportar el càlcul del MTBF de cada equip principal.

8.5.7 Documents de mantenibilitat
Es tracta d’un dossier que analitza les intervencions de manteniment del pla de manteniment des
del punt de vista de la mantenibilitat.
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8.5.8 Documents de software
Són els següents:
•

Implantació del software

•

Prova de validació individual de mòduls.

•

Prova de validació de la integració dels mòduls

8.5.9 Documents de seguretat
Es tracta del dossier d’anàlisi i comprovació de la seguretat.

Documentació de gestió del projecte
S’inclouen en aquesta categoria els documents destinats a suportar la gestió del projecte. Les
versions preliminars d’aquests documents s’inclouran a la oferta. Les versions definitives es
tancaran durant la fase de projecte amb l’aprovació de FGC.

8.6.1 Documents d’organització del projecte
•

Descriptiu bàsic de la organització

•

Organigrama de projecte

•

Matriu d’assignació de responsabilitats

•

Manual de Qualitat

8.6.2 Documents de planificació del projecte
•

Definició de fites, EDTs i paquets de treball amb duració i assignació de recursos

•

Cronograma del projecte amb definició del camí crític

Documentació d’explotació
Són aquells destinats al personal d’explotació:
•

Manual de funcionament i conducció

•

Guia d’actuació en cas d’anomalies en servei

•

Manual d’extracció de dades del registrador jurídic

•

Manual d’extracció d’imatges del sistema CCTV

•

Manual de comprovacions prèvies a la presa de servei i a la finalització del mateix

•

Manual de reabastiment de combustible, adBlue (si aplica) i sorra

Documentació de manteniment
La documentació de manteniment del material estarà destinada a agrupar tota la informació
necessària per realitzar el manteniment.
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El contingut haurà de ser suficient per permetre que els tècnics de manteniment executin les
tasques previstes sense recórrer a altres documents particulars. Així doncs, el contingut s’haurà
d’ajustar a la organització del manteniment respectant:
•

el tipus d’accions de manteniment preventiu i correctiu

•

el lloc on es realitzaran les tasques de manteniment

•

la tecnologia afectada per les accions de manteniment (electrònica, mecànica,
neumàtica...).

Els tecnòlegs de cada sistema hauran de facilitar totes les dades necessàries per executar el
manteniment previst. La realització i actualització en fase de garantia de la documentació de
manteniment es responsabilitat de l’adjudicatari.

8.8.1 Documents de manteniment correctiu
8.8.1.1 Guia de localització d’avaries
La guia de localització d’avaries és el document que correspon al manteniment correctiu de la
locomotora en el seu conjunt, quin objectiu consisteix en permetre la recuperació de la
disponibilitat de la mateixa després d’una anomalia sorgida en alguna de les seves funcions.
Comprendrà:
•

La metodologia a emprar per investigar les avaries que apareixen

•

Els diagrames que indiquin el camí a seguir per cada funció.

Aquests diagrames es presentaran en forma de quadres sinòptics. Cada quadre representarà un
funció en la seva globalitat i constituirà la síntesis total o parcial de diversos esquemes de principi.

8.8.1.2 Manual de procediments especials de reparació
El manual de procediments especials de reparació és el document que correspon al manteniment
correctiu d’un subconjunt, quin objectiu consisteix en permetre la recuperació de la disponibilitat
del subconjunt que ha sofert una anomalia.
Documents referents a òrgans mecànics, neumàtics i electromecànics: El manual de procediment
especials de reparació quedarà recollit amb les Normes Tècniques de Manteniment. Inclouran
també els procediments de reparació d’unions soldades crítiques segons UNE EN 15085
d’aplicacions ferroviàries.
Documents referents a la electrònica: Per aquest cas particular els documents per efectuar les
reparacions hauran d’incloure:
•

Explicació detallada del funcionament del bloc, amb un quadre sinòptic global i
oscil·logrames amb els valors de referencia i les formes d’ona dels punts de proba,
plànols del panell i de l’esquema de cablejat.

•

Explicació detallada del funcionament de la targeta, que inclogui quadres sinòptics
indicant els punts de prova i els oscil·logrames corresponents, amb nomenclatura dels
components, toleràncies, esquemes de la targeta, ubicació de components i circuit
imprès.
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8.8.2 Documents de manteniment preventiu
8.8.2.1 Pla de manteniment
Al pla de manteniment s’indicaran els diferents tipus d’intervenció de manteniment a realitzar, les
freqüències corresponents i les consistències a realitzar en cada tipus d’intervenció. Cada
consistència estarà recolzada per la Norma Tècnica de Manteniment corresponent. També
recollirà la informació relativa a les estadies previstes per cada intervenció.
Aquesta documentació es presentarà en versió preliminar en fase d’oferta.

8.8.2.2 Manual de manteniment
Corresponent al conjunt de Normes Tècniques de Manteniment per cada sistema o òrgan de la
locomotora sobre el que s’hagi definit una consistència de treball al pla de manteniment.
A les normes s’especificaran i detallaran els següents apartats:
•
•
•

Relació general de totes les eines, utillatges, instruments, bancs de proves,...
necessàries per realitzar el manteniment de l’equip a que fa referencia la norma.
Relació general de totes les peces de consum sistemàtica que són necessàries per
realitzar el manteniment de l’equip a que fa referencia la norma.
Manteniment de primer i segon nivell: Detall dels treballs que s’executen en cada
operació de manteniment indicant el codi funcional de cada operació i definint:
• Els riscos i les mesures de seguretat a aplicar (tant de les persones com del
material)
• Les eines i útils a emprar
• Els materials de consum necessaris
• Indicació del número de plànol i posició de cada element que s’hagi de
manipular
• Descripció de les proves a realitzar al finalitzar les operacions de manteniment
per garantir el funcionament i la fiabilitat de l’equip fins a la propera actuació
programada
• Quan s’indiqui “verificar”, “comprovar”,... cal detallar com s’ha de realitzar
l’acció
Les operacions de manteniment de primer nivell s’agruparan seguint l’estructura del
capítol 14.2. Les operacions de manteniment de segon nivell s’agruparan en sentit
creixent.

•
•
•
•

Especificacions d’emmagatzematge: com s’ha d’emmagatzemar, treballs previs a la
utilització d’un equip emmagatzemat,...
Condicions de transport: Com s’ha de transportar, treballs previs al transport
Procediments de muntatge i desmuntatge
Procediments d’inspecció per ultrasons dels eixos muntats i dels cossos d’eix. Figuraran
els plànols, materials i equips necessaris, habilitacions necessàries, passos a seguir,
paràmetres de configuració, resultats esperats, criteris d’acceptació i mesures de
seguretat entre d’altres. El procediment s’ajustarà a la normativa d’assajos no destructius
per ultrasons i es trobarà certificat per un inspector nivell 3 en assajos per ultrasons.
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8.8.3 Documents lligats a recanvis
Es disposarà d’un catàleg de peces il·lustrat on estaran totes les peces de parc i recanvi per
facilitar la seva identificació, la seqüencia de muntatge i les condicions de subministrament.
El llistat de peces de parc s’haurà d’incloure a la oferta.
La informació mínima que haurà de recollir el catàleg serà:
•
•
•
•
•
•
•

Número de la figura: identificant el capítol i la figura on es troba la peça
Número d’índex: referencia creuada entre la figura i la llista
Número d’identificació del fabricant: Número de referencia i de plano
Número de identificació de FGC: Reservat pel codi de magatzem de FGC
Denominació de la peça
Unitats per conjunt: Quantitat de peces requerides per conjunt
Classificació del tipus de recanvi: PAE, PRP o PMN.

8.8.4 Llistat de recanvis recomanats
Existirà un llistat de elements de recanvi recomanats pels productes consumibles com olis,
greixos, amb indicació de referencia comercial, fabricant, subministrador, especificació tècnica,
equivalències constatades amb altres fabricants, quantitats necessàries, etc.

8.8.5 Manual d’encarrilament
Descriu els punts d’encarrilament i els diferents processos que es poden seguir per encarrilar la
locomotora. En fase de projecte, FGC lliurarà una descripció dels mitjans d’encarrilament de que
disposa per tal d’incorporar-los en els procediments. Aquest manual, també recollirà els riscos i
les mesures mitigadores d’aquests durant el procés d’encarrilament.

8.8.6 Copies de seguretat dels firmwares i codis font
Es lliuraran copies de seguretat en format natiu dels firmwares i codis font programats als
diferents equips electrònics de la locomotora (autòmats, pantalles, perifèrics...).

8.8.7 Estructura d’equips
Es lliurarà un document on constarà l’estructura d’equips funcionals que composen la locomotora
en forma arborescent. El format d’aquest document es definirà en fase de projecte i servirà com
a base de dades d’equips per traslladar al sistema de Gestió de Manteniment de FGC.

Documentació de qualitat
Segons es defineix al capítol 9, la documentació de qualitat del projecte serà:

8.9.1 Pla de qualitat
Es desenvoluparà segons el capítol 9.1.

8.9.2 Programes de Punts d’Inspecció (PPI)
Es desenvoluparà segons el capítol 9.2.2

8.9.3 Protocols de proves tipus i sèrie
Es desenvoluparan segons els capítol 9.3.1

pág. 69

FGC Infraestructura
Àrea de Material Mòbil

8.9.4 Dossier de qualitat
Recollirà la totalitat dels registres de qualitat de cada locomotora d’acord als Programes de Punts
d’Inspecció establerts. També recollirà la relació de marcats CE.

9 Gestió de la qualitat
La gestió de la qualitat del projecte té per objectiu garantir que al llarg de tota la construcció de
un tipus de vehicle, aquesta construcció es realitzi de conformitat amb les especificacions
tècniques vigents i d’acord a les regles de l’art, de forma que permeti disposar d’un vehicle que
funció en les condicions òptimes de seguretat, fiabilitat i mantenibilitat.
La gestió de la qualitat es pot dur a terme si es donen les següents condicions:
1. Lliurament dels documents, plànols, especificacions tècniques i programes d’assaig de
tipus i de sèrie, i en general, de tota la documentació del projecte.
2. Acord sobre la natura dels controls i les recepcions a realitzar a les dependències dels
subministradors i contractistes
3. Definició i aprovació d’un pla de Qualitat i d’un programa de punts d’inspecció en els que
es defineixin els processos i actuacions internes en relació amb la qualitat.
4. Aplicació del sistema de qualitat i disposició de mitjans i recursos necessaris per la
realització de les tasques necessàries

Pla de qualitat
El pla de qualitat és el document bàsic en el que es recullen les polítiques i actuacions concretes
que es disposen per garantir el compliment de les especificacions i assegurar els objectius de
qualitat del projecte.
Desenvoluparà el següent índex de continguts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objecte
Organització i estructura dedicada a la qualitat
Control de la fase de disseny i projecte
Control dels documents del projecte
Compres i subcontractacions
Procediments tècnics
Inspeccions i assajos
Tractament de no conformitats
Auditories internes del sistema
Reclamacions, garantia i actuacions post-venda

L’adjudicatari haurà de desenvolupar els punts anteriors indicant clarament, amb relació a la seva
pròpia organització, els processos d’actuació que es proposen per cadascun dels aspectes
indicats i la assignació de funcions i responsabilitats en relació amb els mateixos.
El pla de qualitat, en versió esborrany, serà presentat per l’adjudicatari a FGC en un termini de 3
mesos a comptar des de la signatura del contracte. La versió definitiva del pla serà lliurada 6
mesos després de la signatura del contracte.
En la fase de projecte FGC acordarà amb l’adjudicatari els procediments de control i seguiment
del Pla de qualitat.
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Inspecció
9.2.1 General
L’adjudicatari donarà a conèixer a FGC les fàbriques o tallers on es desenvoluparan les diferents
fases de fabricació. Aquest es compromet a donar accés als llocs on es desenvolupin les
activitats de fabricació a les persones o representants de FGC designats per realitzar la
supervisió i posaran a la seva disposició els mitjans necessaris pel compliment de la seva missió
sense cost, com la utilització d’un espai d’oficines, connectivitat a internet, personal, material,
mitjans d’assaig, etc.
També posarà a disposició un dossier complet de la documentació prevista al capítol 8. FGC es
reserva el dret de supervisar totes les fases de fabricació en les dependències de l’adjudicatari i
dels subministradors, i per tant aquests últims es troben sotmesos a les mateixes obligacions que
s’han indicat per l’adjudicatari.
L’adjudicatari mantindrà els dossiers d’avanç d’execució a disposició del supervisor de FGC.
Aquest podrà realitzar les verificacions que consideri necessàries pera garantir el compliment de
les clàusules tècniques, podent arribar a suspendre determinats treballs i a judici del supervisor
aquests no s’estan executant de conformitat amb el contracte.
Quan es prevegin proves de control sobre determinats sistemes o equips crítics pel
desenvolupament del projecte, l’adjudicatari i FGC acordaran les dates d’aquestes proves amb
prou antelació per tal de preveure l’assistència del personal supervisor de FGC a les mateixes.
L’exercici de la supervisió no anul·la la responsabilitat de l’adjudicatari i dels seus
subministradors, en quant a realitzar controls interns durant la fabricació. Així mateix FGC es
reserva el dret a rebutjar els materials que resultin defectuosos durant la supervisió.
L’adjudicatari informarà a FGC de l’avanç dels treballs i de qualsevol esdeveniment que pogués
desviar els programes d’entrega.

El procediment d’inspecció s’aplicarà:
•

Als equips i components:

El control s’exercirà sobre la qualitat d’execució, la conformitat amb els plànols i documents i el
resultat satisfactori als assajos sèrie. S’exercirà en tots els casos, hagin estat subcontractes o no
els subministraments. L’adjudicatari haurà de posar a disposició de l’encarregat del control, el
material i les fonts d’energia que siguin necessàries per les verificacions i assajos així com el
personal requerit.
•

Als grans conjunts i locomotora:

La fabricació del bastidor, de la caixa, dels bogies, el motor de combustió interna, del generador
principal, els sistemes de control i equips i motors de tracció seran objecte de seguiment en les
fàbriques dels fabricants per part dels supervisors designats per FGC, els quals exerciran la
supervisió i efectuaran les verificacions necessàries en les diferents fases de fabricació.
Participaran als assajos parcials i generals de tots els conjunts definits i de la locomotora
finalitzada prèvia la seva expedició, que dependrà de la serva aprovació i del lliurament d’una
autorització d’expedició que s’ajustarà a un model definit per l’adjudicatari i aprovat per FGC.
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9.2.2 Programa de punts d’inspecció (PPI)
El programa de punts d’inspecció (PPI) es el document que organitza i gestiona la realització de
les inspeccions. Amb relació a un determinat conjunt o part, es relacionaran la totalitat de les
accions d’inspecció i assaig que li són aplicables. Per cadascuna d’aquestes accions s’indicarà
el següent:
•
•
•
•
•

Especificació, norma o procediment que definirà l’abast i les condicions d’inspecció o
assaig
Necessitat d’elaborar un full de registre de la inspecció o assaig
Abast de la inspecció (mostreig, unitària,..)
Ens responsable de la realització de l’acció (autocontrol fabricant, subministrador, FGC)
Observacions

Així mateix, permet el control de l’avanç dels processos d’inspecció incorporant:
•
•

Marques de control
Acceptació

Com a mínim s’elaboraran PPI dels següents equips principals i sistemes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batidor i caixa
Motor de combustió interna
Generador
Bogies
Motors de tracció
Sistema de control
Sistema de fre
Sistema de producció d’aire
Equips de tracció
Sistema de climatització de cabines
Onduladors auxiliars
Pantògraf
Sistema CCTV
Registrador de tren
Sistema FAP digital
Interiorisme i acabat

Assajos i protocol de proves
9.3.1 Assajos
9.3.1.1 Generalitats
Els assajos comprenen els assajos d’homologació per determinats subconjunts, seguits dels
assajos de sèrie per alguns d’aquests subconjunts.
Per altra banda, les locomotores completes seran sotmès a assajos particulars. La primera
locomotora es sotmetrà als assajos de tipus que permetran homologar i posar a punt els
requeriments de prestacions de la locomotora. La resta de locomotores seran sotmeses a assajos
de sèrie.
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La definició dels assajos de tipus es realitzarà conforme a la norma UNE EN 50215. El pla
d’assajos preliminar s’inclourà a la oferta per la revisió de FGC. El pla d’assajos definitiu es lliurarà
en fase de projecte per part de l’adjudicatari i haurà d’esser aprovat per part de FGC.
Assajos de control de sistemes i locomotores
Els assajos que s’efectuïn sobre els equips mecànics, les instal·lacions, els grups i els vehicles
en el marc del control de la fabricació, comprendran els assajos de tipus i els assajos de sèrie.
Els assajos de tipus seran realitzats sobre un percentatge limitat del subministrament. Els assajos
de sèrie seran executats sistemàticament sobre tots els lliuraments.

9.3.1.2 Assajos tipus
Tindran per objecte verificar la conformitat de la fabricació amb les prestacions màximes previstes
en les especificacions i la validesa de les funcions portades a terme, mesurar totes les
característiques, efectuar probes destinades a comprovar la seguretat, la robustesa en servei, i
el compliment de les regles de l’art emprades per la construcció de material mòbil.
L’adjudicatari establirà una llista dels equips que hagi de ser objecte dels assajos tipus. Aquesta
llista haurà d’ésser aprovada per FGC. Una vegada aprovada l’adjudicatari establirà un programa
d’assajos per aquests equips el qual també haurà d’aprovar FGC. El programa constarà com a
mínim dels assajos descrits als documents de licitació. També es podrà exigir a l’adjudicatari que
realitzi assajos de funcionament de determinats components sobre locomotores actualment en
servei a FGC.
En el cas que algun dels components, ja s’hagi assajat o s’utilitzi en condicions d’explotació
anàlogues a les de FGC, es podrà, previ consentiment de FGC, obviar l’assaig tipus en qüestió,
sempre i quan l’adjudicatari lliuri un informe tècnic documentant l’assaig realitzat.

9.3.1.3 Assajos sèrie
Tindran per objecte cerciorar la conformitat i la qualitat de les fabricacions corresponents als
equips que hagi respost satisfactòriament als assajos de tipus.
En quant als equips o components quins assajos no es trobin concretats en una especificació,
l’adjudicatari sotmetrà a la aprovació de FGC un programa específic. En cas de dubte FGC podrà
requerir assajos complementaris que eventualment podran ser de tipus.
FGC podrà demanar una ampliació d’assajos de sèrie en cas de canvi de procediment o lloc de
fabricació. En tos els casos, cada categoria d’assajos haurà d’estar validada per un protocol
signat per l’adjudicatari i FGC.

9.3.1.4 Assajos tipus sobre la primera locomotora completa
Sobre la primera locomotora s’efectuaran assajos quin programa detallat vindrà determinat per
les exigències d’Explotació de FGC. FGC dirigirà aquests assajos amb la participació i la
assistència de l’adjudicatari. S’exigirà la conformitat funcional tècnica de la locomotora, la qual
donarà lloc a assajos previs a les dependències de l’adjudicatari.
Els assajos de tipus es desenvoluparan fonamentalment a les instal·lacions de FGC i tindran una
durada màxima de 8 setmanes a partir de la descarrega de la locomotora a les vies de FGC.
Aquests assajos estaran destinats a la posada a punt definitiva dels diferents equips i a la
verificació de les prestacions exigides.
Com a mínim constaran de:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificació dels circuits de seguretat en servei
Determinació dels ajustos definitius corresponents a la tracció i fre
Comprovació de l’acoblabilitat
Comprovació de les prestacions d’arrancada i frenat en buit i amb càrrega remolcada
Comprovació dels temps de marxa definits
Comprovació del comandament múltiple
Comprovació dels modes de funcionament elèctric i dièsel i dels sistemes de commutació
Comprovació de les temperatures de determinats components i sistemes com el grup
motor generador, equips de tracció, rodaments,...
Comprovació de les acceleracions en caixa i bogies sota diverses situacions de
funcionament
Comprovació de les característiques principals dels auxiliars
Comprovació dels nivells sonors i anàlisi de freqüència dels sorolls a diverses velocitats
a l’exterior i a cabines
Comprovació de les prestacions de la ventilació i la climatització
Comprovació de les pertorbacions electromagnètiques sobre la senyalització
Comprovació de diversos sistemes que requereixen transmissió de comunicacions entre
tren i terra
Comprovació funcional del registrador jurídic

Aquests assajos seran objecte d’un protocol aprovat per FGC i l’adjudicatari.

9.3.1.5 Assajos sèrie sobre la resta de locomotores completes
Totes les locomotores seran sotmeses a assajos de sèrie destinades a verificar el seu bon
funcionament tant en fàbrica com en línia.
El programa detallat d’aquests assajos serà determinat per FGC i l’adjudicatari de mutu acord.
Es realitzaran sota la direcció de FGC amb la participació i assistència de l’adjudicatari. Com a
mínim constaran de:
•
•
•
•
•
•
•

Control de les prestacions de tracció i fre
Verificació dels circuits de seguretat
Comprovació dels temps de marxa definits
Comprovació del comandament múltiple
Comprovació dels modes de funcionament elèctric i dièsel i dels sistemes de commutació
Comprovació funcional del registrador jurídic
Verificació del bon funcionament del circuits auxiliars

Aquests assajos seran objecte d’un protocol aprovat per FGC i l’adjudicatari.

9.3.1.6 Protocol de proves
Els assajos i proves a realitzar amb la finalitat de contrastar la bondat del producte es recolliran
als diversos protocols de prova, servin aquests documents també com Registres de qualitat.
Els protocols de prova els prepararà l’adjudicatari en base al que indiqui FGC i a la experiència
del propi adjudicatari i es presentaran a FGC per aprovació.
S’elaborarà com a mínim un protocol per cada assaig indicat a l’apartat anterior de cada
locomotora.
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10 Peces de parc, recanvis i utillatges específics
Generalitats
A l’efecte de realitzar una definició de la llista de recanvis a ofertar, sense disposar de la solució
constructiva definitiva, s’inclou a l’annex XIII un llistat de components equips i conjunts, així com
de quantitats de subministrament desitjables per cadascun d’ells, basat en l’experiència de FGC.
El licitador podrà proposar un llistat diferent a l’indicat justificant amb criteris RAMs de cada
sistema.
La proposta de recanvis es presentarà valorada (desglossament econòmic) i contemplarà
obligatòriament:
•
•
•
•
•
•
•

Quantitats proposades justificades
Preu unitari de cada element
MTBF dels conjunts i subconjunts de tipus PRP
Terminis de subministrament dels recanvis
Identificació completa del subministrador dels recanvis
Terminis de retorn per reparació garantits pel subministrador
Indicació del temps de subministrament garantits pel adjudicatari per 7, 15 o 30 anys

La llista inclourà les peces de parc, recanvis, utillatges específics (bancs de prova…) i software
específic.
FGC es reserva el dret d’ajustar les referències de la llista durant la fase de projecte una vegada
tancat el disseny definitiu de la locomotora.

Peces de parc per avaries excepcionals (PAE)
Es tracta de peces especifiques o de grans subconjunts destinats a romandre als tallers de FGC,
per fer front, arribat el cas, a una avaria molt excepcional, però estadísticament probable, i no
vinculada al desgast normal del material. La elecció d’aquestes peces de parc es farà tenint en
compte el fet de que la posterior fabricació exigirà l’ús de mitjans que faria que el termini de
fabricació tingues una durada excessiva o que el seu cost no guardes relació amb una fabricació
en sèrie.
En fase d’oferta es lliurarà el llistat de les PAE que s’inclouran junt amb el subministrament de
les locomotores.

Peces de parc per revisions periòdiques (PRP)
Es tracta de peces específiques, de conjunts o subconjunts, destinats a constituir el parc mínim
necessari per garantir la normal rotació de peces al llarg de les revisions periòdiques durant la
vida útil del material. No són consumibles. Envelliran al mateix ritme que el material rodant i en
principi el seu número es mantindrà constant durant la vida útil de les locomotores.
El volum de parc, basat a l’annex XIII, es raonarà en base a les característiques tècniques de la
locomotora, a les exigències de fiabilitat i als cicles de manteniment.
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Peces de primera dotació per manteniment normal (PMN)
Es tracta de peces específiques o de petits conjunts, el desgast o deteriorament dels quals és
normal durant el servei regular. La seva substitució periòdica es necessària per el funcionament
del material rodant o decidida pel fabricant a posterioritat del estudi de fiabilitat de la locomotora,
respectant per altra banda els requisits de vida útil o garantia.
Aquestes PMN s’anomenen consumibles. El seu cost es reduït o en tot cas clarament inferior al
que correspondria la eventual reparació.
La primera dotació de peces PMN serà determinada quantitativament per l’adjudicatari, de forma
que doni cobertura al funcionament normal durant un any, a partir de la posada en servei. A
continuació FGC reconstruirà periòdicament el parc i el completarà o ajustarà a mesura que
sorgeixin necessitats.
En aquesta agrupació queden inclosos tots els olis lubricants amb canvi prescrits pel fabricant
del equip com de neteja de partícules, amb un període de utilització o quilometratge inferior al
prescrit com de durada normal en la norma tècnica de manteniment.
Durant el període de garantia, el manteniment de les PMN correrà a càrrec de l’adjudicatari, en
el cas de tots aquells òrgans que presentin un desgast anormalment accelerat i d’aquells
productes quin consum excedeixi les normes usuals.
La cargoleria normalitzada i matèries primeres corrents queden excloses d’aquesta categoria.
L’adjudicatari proporcionarà una llista qualitativa d’aquests materials, per separat amb indicació
de la seva freqüència d’ús.

Establiment de l’estat detallat dels parcs (PAE, PRP, PMN)
En base a la llista dels parcs, sotmesa a aprovació de FGC, l’adjudicatari establirà un inventari
valorat i agrupat per subconjunts on figurarà la constitució exacta de cadascun dels elements
dels parcs, amb tota la precisió necessària, fent referencia als plànols o esquemes, indicant les
designacions comercials.

Peces de recanvi
Es tracta d’un únic lot de peces que haurà de proveir l’adjudicatari per assegurar l’acompliment
òptim de la garantia contractual. Formaran part dels PMN (i PRP si s’escau) i estaran
perfectament identificades.
Les peces de recanvi subministrades a efectes de garantia contractual estaran incloses en el
subministrament del contracte, per tant seran propietat de FGC, però gestionades per
l’adjudicatari. Les locomotores immobilitzades per falta d’alguna d’aquestes peces es tindran en
compte en el còmput de la disponibilitat.
Al final del període de la garantia, FGC reclamarà el complement de peces de recanvi previstes
per assegurar la garantia contractual que hagin estat consumides durant la vigència contractual.
Aquest complement de peces anirà a càrrec de l’adjudicatari.

Utillatge específic
Es tracta de tots aquells útils o eines, hardware o software (fora dels habituals) necessaris per
muntar, desmuntar, posar a punt, verificar, diagnosticar, regular o intervenir en tots i cadascun
dels equips del vehicle.
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S’evitaran la utilització de utillatges i eines especials per manteniment i reparacions. Si no es
possible tindran consideració d’útil especial i haurà de ser aportat per l’adjudicatari amb el seu
corresponent marcat CE i adequació al RD1215.
L’adjudicatari lliurarà un inventari amb la denominació de l’útil, la seva aplicació, codi
d’identificació, normes aplicades, instruccions de utilització i valor.
També presentarà els utillatges e instrumentació necessària per l’aplicació de tècniques
predictives en operacions de manteniment de primer i segon nivell.

Posada a disposició dels parcs
Les peces de recanvi subministrades a efecte de garantia contractual, seran posades a disposició
dels representants de l’adjudicatari en ubicació apropiada de forma correctament identificada.
Cada lliurament referent als parcs, anirà acompanyat d’un albarà on figuri, a més de la designació
dels articles lliurats, el seu número d’ordre i el seu valor econòmic individualitzat.
Els lliuraments seran examinats també per un representant de FGC.

Conformitat de les peces de parc
En cas d’executar modificacions en el material rodant, l’adjudicatari haurà d’afegir aquestes
modificacions a les peces dels parcs. Aquesta obligació de conformitat serà vàlida fins al final del
període de garantia contractual, que no podrà sortir de garantia fins que FGC disposi de la totalitat
de les peces dels parcs en la seva darrera versió tècnica.

Préstec de peces de parc
En cas d’intervenció de l’adjudicatari, en virtut de la garantia, aquest podrà sol·licitar,
excepcionalment el préstec d’elements dels parcs i utillatges de FGC durant el període en que
totes les locomotores es trobin sota garantia. A l’adjudicatari li correspondrà retornar en el termini
més breu possible els elements en préstec en les condicions en les que es van cedir.
Quan el conjunt del material rodant surti de garantia, FGC haurà de disposar de la totalitat dels
parcs i utillatges en perfecte estat d’ús.

Durada de l’aprovisionament
Pel conjunt de peces dels parcs, l’adjudicatari es compromet a lliurar peces idèntiques o totalment
intercanviables durant un període de 10 anys i amb terminis de lliurament raonablement curts.
Durant aquest període, l’adjudicatari haurà de subministrar les peces de recanvi necessàries per
reparar els equips subministrats, amb el compromís de que els preus seran els indicats a la llista
referida amb anterioritat, actualitzats respecte a l’índex de preus en el moment del
subministrament.
Durant un segon període de 10 anys immediatament posterior al primer període definit,
l’adjudicatari es compromet a lliurar la documentació corresponent que permeti determinar quines
peces poden ésser substituïdes per altres amb característiques mecàniques o elèctriques
equivalents, proporcionant mitjans per realitzar l’adaptació i assegurar la intercanviabilitat.
En el cas que alguna de les peces entrés en fase d’obsolescència, l’adjudicatari avisarà amb
prou antelació d’aquesta circumstancia abans de que es produeixi l’aturada de subministrament,

pág. 77

FGC Infraestructura
Àrea de Material Mòbil

amb l’objectiu que FGC pugui estudiar i acordar solucions alternatives o gestionar un
aprovisionament extraordinari.

11 Garantia
Recepció
Després de realitzar els assajos de tipus sobre la primera locomotora, si aquests són a judici de
FGC satisfactoris, es declararà apte per circular i prestar servei a la Línia LA, procedint a la
recepció de la mateixa, mitjançant signatura de l’Acta de Recepció. Aquesta recepció de la
locomotora tipus autoritzarà a l’adjudicatari l’expedició de la resta de locomotores per tal de
realitzar els assajos de sèrie.
A mesura que es realitzin els assajos de sèrie sobre la resta de locomotores i aquests siguin
superats de forma satisfactòria, s’aniran emetent les autoritzacions de circulació preceptives, i es
signaran les Actes de Recepció corresponents.
D’altra banda no es realitzarà la recepció mentre no s’hagi rebut tota la documentació preceptiva
corresponent a la locomotora en qüestió.

Prevenció de riscos
Dos mesos abans a la descàrrega a via de la primera locomotora, l’adjudicatari lliurarà a de FGC
un pla de seguretat definint els riscos inherents a aquesta activitat i les mesures preventives
mitigadores. Aquest pla contemplarà la prevenció de riscos durant la descàrrega, en la fase de
proves i durant el període de garantia. FGC lliurarà a l’adjudicatari els riscos que suposen les
instal·lacions de FGC en relació a la descarrega de les locomotores i a posada en servei. Els
responsables dels treballs, tant de FGC com de l’adjudicatari, coneixeran aquests riscos i
prendran les mesures preventives necessàries prèviament definides al pla de seguretat.
El procés de descàrrega de cada locomotora requerirà la presencia i supervisió per part d’un
recurs preventiu dedicat per part de l’adjudicatari.

Terminis de garantia
El termini de la garantia s’estableix en 2 anys o 120.000 km per cada locomotora, el que succeeixi
abans. En cas d’aplicar-se els dos anys, el temps de garantia quedarà augmentat en els dies de
immobilització deguts a avaries imputables a l’adjudicatari.
El còmput del període de garantia, s’iniciarà una vegada transcorreguts 45 dies naturals
consecutius sense que s’hagi produït cap avaria imputable al material, a partir de la data de
recepció de la darrera locomotora, amb la finalitat d’acomplir els objectius de disponibilitat i
fiabilitat especificats en el present plec. El no compliment dels objectius podrà perllongar el final
del període de garantia fins un màxim de 4 anys.
Les garanties particulars de major durada, tindran inici en el moment de la signatura de l’Acta de
Recepció i hauran d’indicar-se o bé mitjançant especificacions particulars o bé s’aplicaran els
períodes definits a continuació.
Al final del període de garantia, FGC signarà la sortida de garantia de les locomotores, tret
d’aquells components quin funcionament no sigui correcte o hagin estat substituït o modificats
durant el període de garantia.
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11.3.1 Garanties particulars per bastidor, caixa i cabina
•

Pintures (comportament a l’aire lliure, adherència, resistència a la corrosió): 8 anys

•

Portes de cabina i accessoris: 6 anys

•

Interiorisme (revestiments): 6 anys

•

Paviments: 6 anys

11.3.2 Garanties particulars per bogies
• Eixos: 5 anys
• Rodes: 5 anys
• Òrgans de transmissió: 6 anys
• Bastidor i travessa de càrrega: 15 anys
• Molles de suspensió: 8 anys

11.3.3 Garanties particulars pels equips principals
• Equips de tracció:

6 anys

• Motor combustió interna i generador: 4 anys
• Convertidors auxiliars: 6 anys
• Bateries: 8 anys
• Motors de tracció: 10 anys
• Identificacions de components: 10 anys
• Compressor i tractament de l’aire: 4 anys

Avaries sistemàtiques
Si en un mateix equipo o element, es produïssin avaries durant el període de garantia en més de
dos locomotores o bé la proporció d’equips o elements iguals que fallen arribés com a mínim al
10% de la quantitat total d’equips o elements subministrats, aquestes avaries quedaran
considerades com avaries sistemàtiques..
Aquest percentatge serà del 6% en cas que el número de elements iguals que fallen per
locomotora sigui d’entre 5 i 15 o del 4% si el número d’elements és superior a 15.
En cas d’avaria sistemàtica, l’adjudicatari estarà obligat a realitzar en el termini màxim de 6
mesos, el canvi de disseny i la substitució necessària de tots els equips o elements del parc.
Des de el moment en que es declara un sistema o equip en avaria sistemàtica fins que
l’adjudicatari redissenya i fiabilitza l’equip o element, correran a càrrec de l’adjudicatari tots els
costos associats a la reparació.
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Les peces substituïdes com conseqüència d’una avaria sistemàtica tindran un termini de garantia
idèntica a les peces originals.

Servei postvenda, aplicació i sortida de les garanties
Durant el termini de garantia l’adjudicatari està obligat a:
•

Assegurar la reparació d’avaries. Els temps de resposta front una avaria serà com a
màxim de 6 hores. Es valorarà la reducció d’aquest temps. El període de garantia queda
augmentat en els dies de immobilització per avaries imputables a l‘adjudicatari.

•

Assegurar el manteniment preventiu, durant el període de garantia. Aquest període
s’ampliarà mentre no s’imparteixi la formació al personal de FGC. Cal tenir present que
el manteniment preventiu es realitzarà en torns de 6:00 a 14:00 i de 14:00 a 22:00 als
tallers de Martorell de FGC.

La obligació de la garantia cobrirà el desmuntatge, la substitució, el nou muntatge i els assajos
de les parts del subministrament que resultin defectuoses. Aquesta obligació s’estendrà a la
cobertura de les despeses de desplaçament, embalatge i transport de materials necessaris per
la reparació.
El servei tècnic corregirà els ajustos defectuosos i rectificarà els deterioraments que s’hagin pogut
causar. Substituirà, en aplicació de la garantia, aquelles peces quin desgast sigui prematur degut
a una qualitat inapropiada.
Els productes subministrats en qualitat de substitució tindran una garantia idèntica a la prevista
per la prestació inicial.
FGC es reserva el dret d’ampliar el termini de garantia en les condicions següents:
•

Incompliment de les obligacions descrites

•

Si persisteixen no conformitats que figurin al protocol de recepció

•

Si l’adjudicatari no ha finalitzat les modificacions necessàries establertes abans que
expiri el termini de garantia.

En el cas d’equips que hagin quedat fora de servei per reparació, el període de garantia
s’ampliaria pel mateix temps que hagin estat fora de servei.
Totes les modificacions s’executaran en el termini més breu possible en la totalitat de les
locomotores i peces de parc i s’integraran immediatament al conjunt de la documentació.
De forma periòdica, l’adjudicatari i FGC organitzaran una reunió de seguiment durant la qual es
debatran els resultats dels objectius de disponibilitat i fiabilitat i es decidiran les accions
oportunes. També es realitzarà seguiment de les modificacions, investigacions i assajos en curs.
El compliment dels objectiu de disponibilitat i fiabilitat serà condició necessària per la sortida de
garantia.

11.5.1 Assistència telefònica
L’adjudicatari posarà a disposició de FGC un servei d’assistència telefònica per intentar resoldre
les avaries que puguin esdevenir durant el servei. Aquest servei telefònic funcionarà les 24h del
dia, els 365 dies de l’any.
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11.5.2 Assistència presencial
L’adjudicatari posarà a disposició de FGC un servei d’assistència presencial per tal de resoldre
qualsevol incidència que no hagi estat possible resoldre telefònicament.
A tal efecte, el licitador disposarà de mitjans dels mitjans humans i materials necessaris per
atendre presencialment qualsevol incidència en un termini màxim de 6 hores a partir de la
notificació de l’avaria i un cop comprovat que la incidència no pot resoldre’s mitjançant el servei
d’assistència telefònica. Es valorarà la reducció en aquest termini màxim de resposta.
L’incompliment del temps d’assistència definit comportarà l’aplicació de les penalitzacions
corresponents.
El personal del servei tècnic, assistirà en número suficient a les reparacions d’avaries i dintre
d’aquesta activat, podrà estar acompanyat pel personal tècnic de FGC a efectes de formació.
Així mateix, haurà d’assegurar el manteniment correctiu durant dies festius, períodes de
vacances o caps de setmana.
L’adjudicatari especificarà a la oferta el número i la qualificació dels tècnics que posarà a
disposició en el servei tècnic per assegurar la disponibilitat del material els 365 dies de l’any.

11.5.3 Reparació d’avaries urgents
Es considera avaria urgent aquella que representa una anomalia que no permet efectuar servei
comercial a la locomotora, ja sigui per mal funcionament o perquè aquesta no ofereix plenes
garanties de seguretat i fiabilitat per permetre’n el funcionament.
Es defineix el temps de resolució de l’avaria com la suma del temps de resposta i el temps
necessari per corregir l’avaria. En cas que el temps de resolució sigui superior a 6 hores
(comptant des de la notificació de l’avaria fins a la normalització), l’adjudicatari haurà d’informar
i justificar per escrit a FGC.
L’adjudicatari haurà d’informar dels interlocutors i dels telèfons de contacte que han de permetre
que FGC pugui contactar en cas de necessitat d’informació, estat, evolució de reparacions, etc.
A la resolució de l’avaria o en cas que l’avaria tingui un temps de resolució superior a 6 hores,
l’adjudicatari enviarà un correu electrònic, al llistat de difusió definit per FGC, on donarà els detalls
de la resolució o informarà de la impossibilitat de normalitzar la situació descrivint el pla de treball
previst en tal cas.

11.5.4 Reparació d’avaries no urgents
Es considera avaria no urgent qualsevol avaria que permeti circular i efectuar servei comercial a
la locomotora, amb plenes garanties de seguretat i fiabilitat per permetre’n el funcionament.
L’adjudicatari informarà per escrit en un termini màxim de 48 hores, mitjançant correu electrònic
al llistat de difusió definit per FGC, de quin serà el pla de treball i la planificació prevista per
efectuar la reparació de l’avaria.
Totes aquelles intervencions de manteniment correctiu que permetin ser programades sense
afectar al servei comercial, s’efectuaran fora de l’horari del servei comercial que efectuen les
locomotores.

11.5.5 Informes en cas de reparació d’avaries
Durant els cinc dies hàbils següents a la finalització d’una reparació, l’adjudicatari lliurarà a FGC
un informe analitzant i indicant les causes de l’avaria on hi figurarà, com a mínim, la informació
relacionada tot seguit:
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-

Número de locomotora.
Data darrera operació de manteniment preventiu executada.
Lloc on ha succeït l’avaria.
Data i hora de l’avís d’avaria.
Data i hora d’inici i finalització dels treballs.
Antecedents de l’avaria.
Causes de l’avaria.
Actuacions realitzades i accions de millora posteriors si s’escau.
Nom, data i signatura electrònica del responsable de les operacions efectuades.
Certificació de material útil per a efectuar servei comercial.

12 Disponibilitat
Definició
Es defineix la disponibilitat com la probabilitat de que una locomotora es trobi útil pel servei quan
es requereix en un moment donat. La mesura de la disponibilitat es realitzarà diàriament a les
8:00.
En el còmput no es tindran en compte les hores d'aturada per revisió programada o una altra
causa aliena a l’adjudicatari.

Objectiu
L’objectiu de disponibilitat mitja mensual a complir, tant individual com global, és del 96%. Aquest
objectiu cal tenir-ho en compte tant en la concepció de les locomotores en quant a prestacions i
sistemes redundants com en la forma que aquestes es mantindran amb sistemes de diagnosi i
recursos propis que garanteixin aquest resultat.
Es valorarà l’increment a l’objectiu de disponibilitat.

Demostració de la disponibilitat
Cada locomotora tindrà un període de gracia de 3 mesos a comptar des de la signatura de l’acta
de recepció, durant el qual no es tindran en compte les incidències produïdes.
El càlcul de la disponibilitat global s’iniciarà quan s’hagin posat en servei totes les locomotores i
s’hagi superat el període de gracia de la darrera en incorporar-se al parc.
El període de demostració de la disponibilitat és el mateix que el de la garantia.
Les mesures es realitzaran cada mes i s’avaluarà el primer període de 6 mesos. A partir d’aquest
moment es realitzarà una mitjana mòbil amb els valors de disponibilitat dels darrers 6 mesos fins
arribar al primer any. A partir de llavors, la mitjana mòbil serà dels darrers 12 mesos i
s’anomenarà TAM (Taxa Anual Mitja).
Per la demostració de la disponibilitat es prendrà la TAM dels últims 12 mesos del termini de
garantia.
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13 Fiabilitat
Definició
És la capacitat d’un vehicle per realitzar la seva funció prevista durant el període de temps
considerat.
Existeixen dos indicadors de fiabilitat:
Fiabilitat intrínseca del material, que s’obté dividint el total de quilometres recorreguts pel parc de
locomotores en un temps donat entre totes les avaries produïdes imputables a les locomotores
en el mateix període de temps.
Fiabilitat del servei, que s’obté dividint el total de quilometres recorreguts pel parc de locomotores
en un temps donat entre totes les avaries produïdes imputables a les locomotores, causant
incidència al servei, en el mateix període de temps.
Una avaria és considerada incidència quan altera el servei comercial de la línia LA. Es
contemplen els següents casos:
•

Socors: incidència que paralitza temporalment el servei i que requereix l’ajuda d’un altre
locomotora per socórrer i deixar la via lliure.

•

Endarreriment superior a 3 minuts: L’endarreriment repercuteix als horaris d’altres
trens de la línia i en la supressió d’altres serveis programats.

•

Suspensió del servei: supressió d’un tren en un horari determinat per avaria que afecta
a la capacitat de prestar servei en condicions normals de seguretat o qualitat.

Pel càlcul dels indicadors només es tindran en compte les avaries imputables al material, excloent
les que puguin ser derivades per actes vandàlics o altres alienes a l’adjudicatari.
La classificació de les avaries es realitzarà inicialment entre el responsable del servei de
mercaderies, la oficina tècnica de material mòbil i el responsable de l’adjudicatari.
En cas de discrepància, una comissió tècnica composada per representants de FGC i del
adjudicatari serà l’encarregada de realitzar l’arbitratge.
En les reunions mensuals de seguiment l’adjudicatari lliurarà els anàlisis realitzats d’avaries, les
propostes de solució i el pla d’acció si es genera una modificació.

Objectiu
Els indicadors de fiabilitat definits es calcularan mensualment, resultant tant els valors del mes
en curs com els acumulats dels darrers 12 mesos.
Els objectius de fiabilitat són els següents:
Fiabilitat intrínseca del
material

Fiabilitat del servei

Global del parc

35.000

100.000

Individual per locomotora

25.000

50.000
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Demostració de la fiabilitat
Cada locomotora tindrà un període de gracia de 3 mesos a comptar des de la signatura de l’acta
de recepció, durant el qual no es tindran en compte les incidències produïdes.
El càlcul de la fiabilitat global s’iniciarà quan s’hagin posat en servei totes les locomotores i s’hagi
superat el període de gracia de la darrera en incorporar-se al parc.
El període de demostració de la fiabilitat és el mateix que el de la garantia.
Les mesures es realitzaran cada mes i s’avaluarà el primer període de 6 mesos. A partir d’aquest
moment es realitzarà una mitjana mòbil amb els valors de fiabilitat dels darrers 6 mesos fins
arribar al primer any. A partir de llavors, la mitjana mòbil serà dels darrers 12 mesos i
s’anomenarà TAM (Taxa Anual Mitja).
Per la demostració de la fiabilitat es prendrà la TAM dels últims 12 mesos del termini de garantia.

14 Mantenibilitat
L’objectiu d’aquest capítol és la simplificació del manteniment i l’optimització del seu cost.
L’adjudicatari haurà de demostrar documentalment que durant la fase de disseny de la
locomotora i dels seus equips s’ha estudiat i definit tot allò que té a veure amb la mantenibilitat.
Les decisions de disseny es prendran en base a ponderar factors com la fiabilitat de l’equip, la
mantenibilitat, la disponibilitat i la seguretat. La gestió RAM es trobarà integrada en el procés de
desenvolupament del producte i s’estendrà a tot el cicle de vida d’aquest.

Criteris de disseny
14.1.1 Seguretat
És necessària la senyalització i protecció de seguretat en totes les tapes d’alta tensió o en circuits
de 400VAC.
En el disseny d’armaris i cofres s’evitarà el contacte amb zones perilloses.
El disseny permetrà la manipulació i la realització dels treballs de manteniment en condicions de
seguretat front a la accidentalitat laboral i amb equipaments adaptats a les possibilitats humanes.
Les instruccions de manteniment i concepció de la locomotora garantiran la protecció del
personal de manteniment en línia, tallers i dipòsits i es compliran les lleis i normatives relatives a
riscos laborals.

14.1.2 Accessibilitat
Es garantirà una bona accessibilitat a tots els conjunts i en particular als seus equips i
components que requereixin manteniment preventiu, intervencions cícliques i/o a aquells equips
de menor fiabilitat (segons MKBF o taxa de fallada) Es preveuran tapes d’armaris i cofres
fàcilment extraibles sense cargols i amb tancaments d’obertura ràpida i frontisses obertes.

14.1.3 Identificació
S’identificaran tots els equips i elements amb etiquetes/plaques unificades, indelebles,
imperdibles i aptes per treballar a la intempèrie i les característiques de desgast d’una explotació
ferroviària de mercaderies (greix, oli, sorra, sals potàssiques, climatologia) i de resistència
tèrmica en les aplicacions que ho requereixin (motor de combustió,…).
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14.1.4 Intercanviabilitat
Els conjunts i components que siguin funcionalment intercanviables ho seran també físicament.
Es pararà especial atenció a la intercanviabilitat del motor de combustió interna.

14.1.5 Pes i dimensions dels equips
El pes i les dimensions dels equips i components que requereixin de manteniment preventiu,
intervencions cícliques i/o equips de menor fiabilitat es tindran en compte per evitar
sobreesforços.
Els components d’extracció manual que els hagi de manipular una sola persona en els que
l’esforç sigui superior a:
•

•

3 kp requeriran d’una avaluació dels riscos tenint en compte la manipulació en condicions
ergonòmicament desfavorables en base al RD 487/1997 sobre manipulació de
càrregues.
15 kp requeriran d’ajuda amb mitjans electromecànics estàndards de mercat en base al
RD487/1997 i en el seu defecte consideració d’útil a aportar pel fabricant amb el
corresponent marcat CE.

Els elements pesats incorporaran empunyadures als punts d’actuació.
La massa màxima dels equips de sostre serà de 1.400kg.
Pels equips sota bastidor les dimensions màximes seran de 2.500x1.650 mm.

14.1.6 Punts d’assaig/test
Es disposaran dels punts d’assaig o test que siguin necessaris en llocs accessibles i perfectament
identificats que permetin el control segur dels paràmetres o funcions que supervisen. Es trobaran
protegits contra els errors humans.

14.1.7 Ajustos
S’evitarà la necessitat de realitzar ajustos. Quan no sigui possible, els punts d’ajust seran
fàcilment accessibles i es trobaran identificats adequadament. Estaran protegits amb elements
de protecció contra les modificacions i els desajustos intempestius.

14.1.8 Facilitat de detecció d’avaries i senyalització de fallada
Els equips disposaran d’autotests automàtics i estaran dotats d’indicacions o senyals directes
de fallada amb la corresponent diagnosis.

14.1.9 Estandardització de components
S’intentarà en la mesura que sigui possible unificar components similars com poden ser:
• Cofres i armaris (dimensions)
• Cargols, volanderes, femelles (simplificació de mètriques i qualitats)
• Tancaments i frontisses (tipus)
• Connectors (tipus i dimensions)
• Làmpades i elements LED (potencia, temperatura i dimensions)
• Components i materials de mercat industrial ferroviari

14.1.10 Indicacions de desgast i ajust
Tots els components en els que sigui possible incorporaran indicacions de desgast màxim i ajust
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14.1.11 Facilitat de neteja
El disseny de la locomotora facilitarà la neteja, tant interior com exterior, de la evolvent, d’armaris,
cofres i equips. A tenir en compte les especificacions del capítol 4.6, pel que fa al rentat a alta
pressió.

14.1.12 Connexions de cables
Les connexions de cables disposaran de les suficients distancies per poder esser subjectades
convenientment durant operacions de desconnexió i connexió. Els connectors es trobaran
degudament identificats i disposats per evitar la intercanviabilitat i/o la instal·lació errònia. Les
preses de corrent i de senyals no seran adjacents.

14.1.13 Reabastiments
Es tindrà en compte l’accessibilitat en condicions segures pel personal operatiu i de manteniment
durant els processos de reabastiment de:
•
•
•
•
•

Gasoil
Adblue (en cas d’existir)
Sorra
Greix de pestanyes
Líquid rentaparabrises

Manteniment preventiu
Es preveuen dos tipus de manteniment preventiu denominats respectivament de cicle curt i de
cicle llarg. Per cadascun d’ells l’adjudicatari establirà totes les operacions a realitzar precisant:
•
•
•
•
•
•
•

Natura
Freqüència
Durada
Lloc d’intervenció
Mitjans humans i utillatges necessaris
Procediments de treball
Precaucions a prendre en quant a prevenció de riscos

14.2.1 Cicle curt
Aquestes operacions corresponen a les accions de manteniment preventiu que s’han de realitzar
amb intervals inferiors o iguals a un any. Es preveuen les següents intervencions:
•
•
•

Intervenció de Seguretat (IS): cada mes o cada 5.000 km
Intervenció Bàsica (IB): cada 6 mesos o cada 30.000 km
Intervenció de Manteniment nivell 1 (IM1): cada any o 60.000 km

La Intervenció de Seguretat agrupa les operacions de manteniment i intervencions relatives
quasi exclusivament a òrgans i funcions de seguretat en la operativa de la locomotora que no
poden esperar al manteniment de cicle següent sense garantir la seguretat en la circulació.
La Intervenció Bàsica agrupa les operacions més àmplies de neteja tècnica i greixat, restauració
de nivells, canvis de filtres, presa de mesures per seguiment i control, extracció de dades
d’equips, verificació general de la locomotora, comprovació de les diferents funcions que
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asseguren el funcionament i la disponibilitat de tots els elements i que no poden esperar al cicle
següent. També inclou totes les operacions de cicle inferior.
La Intervenció de Manteniment nivell 1, agrupa les operacions més amplies de neteja tècnica
i greixat, restauració de nivells, canvis de filtres i olis, presa de mesures per seguiment i control,
extracció de dades d’equips, revisió ultrasònica d’eixos, certificació del nivell prescrit de les
prestacions de fre, verificació general de la locomotora, comprovació de les diferents funcions
que asseguren el funcionament i la disponibilitat de tots els elements i que no poden esperar al
cicle següent. També inclou totes les operacions de cicle inferior.
Per la posada en servei desprès de cada revisió existirà un protocol de posada en servei postrevisió per confirmar el correcte funcionament dels sistemes de la locomotora abans del retorn
al sistema productiu.
La estadia màxima de la locomotora al taller per les diferents revisions de manteniment preventiu
de cicle curt serà inferior a un dia per IS i IB i de dos dies per IM1.

14.2.2 Cicle llarg
Correspon als cicles de manteniment preventiu amb interval superior a l’any. Es preveuen les
següents intervencions:
•
•
•

Intervenció de Manteniment nivell 2 (IM2): cada 4 anys o 240.000 km
Intervenció de Manteniment nivell 3 (IM3): cada 8 anys o 480.000 km
Revisió General (RG): cada 16 anys o 960.000 km

Les Intervencions de Manteniment nivell 2 i 3 inclouran els canvis cíclics de components i
equips principals que corresponguin per temps i/o quilometratge.
Els canvis d’equips corresponents es realitzen sobre la locomotora. El canvi es realitzarà amb
equips exactament iguals en perfecte estat d’ús.
La revisió dels equips o conjunts extrets es realitzen en segon nivell fora de la locomotora.
En la Revisió General es desmunta la locomotora i tots els seus components per tal de realitzar
una revisió exhaustiva i/o canvi dels mateixos amb la finalitat de restablir les condicions inicials
de funcionament del vehicle.
S’actua de forma rellevant sobre els següents conjunts i sistemes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor de combustió interna
Compressors
Panells i elements de fre
Bogies
Enganxalls
Pantògrafs
Motors de tracció
Onduladors de tracció
Rectificadors
Electrónica de control
Sistemes de climatització
Interiorisme
Pintura

L’adjudicatari definirà a la oferta la estadia màxima prevista per realitzar les intervencions de cicle
llarg IM2, IM3 i RG.
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Manteniment correctiu
El manteniment correctiu compren les accions a emprendre una vegada s’ha produït una fallada
a la locomotora. Comprèn:
1. la fase de preparació i localització de la fallada, la qual sol ser la més complexa i
l’adjudicatari haurà d’indicar durant el desenvolupament del projecte, els mitjans que
aportarà a FGC per reduir-la al màxim tals com:
• Nivell de localització del defecte: sistema, conjunt, subconjunt, element funcional
o component
• Descripció del sistema de detecció i senyalització de defectes (diagnosis)
• Llista i implantació dels punts de prova
• Descripció dels dispositius de test integrats als equips
• Llistes, funcions i implantacions dels dispositius de regulació
• Mitjans: eines, equips de mesura, estocs, efectius, qualificació del personal i
documentació
2. La fase de desmuntatge i muntatge de l’equip amb les eines adequades, garantint en tot
moment la seguretat, especialment quan es tracti d’equips d’alta tensió. No es tindrà en
compte pel còmput d’aquesta fase els temps perduts per manca d’útils i/o recanvis
adequats. Durant el desenvolupament del projecte es definiran les taules de temps, base
de referència a considerar pel canvi estàndard dels diferents equips principals.
3. La fase de control per assegurar que l’equip muntat funciona a la locomotora a la
perfecció. En aquest sentit, l’adjudicatari aportarà els mitjans de control que permetin
verificar l’equip mitjançant proves estàtiques a tallers que evitin les proves dinàmiques a
via.
L’adjudicatari vetllarà des de la fase de disseny i concepció de la locomotora per que el temps
de cadascuna d’aquestes fases sigui el menor possible. A tal efecte es poden adoptar solucions
com dissenyar un sistema de diagnosis eficient i/o considerar criteris de mantenibilitat en el
disseny per tal de reduir els temps de desmuntatge i muntatge d’equips entre d’altres.

15 Formació del personal
Generalitats
Es realitzaran dos tipus de cursos en funció de les àrees d’activitat del personal de FGC
relacionat amb el material mòbil:
•

Pel personal de conducció

•

Pel personal de manteniment i departament tècnic corresponent.

En ambdós casos, els cursos tindran un caràcter teòric-pràctic, de forma que, a més de donar
les explicacions teòriques corresponents, es realitzaran demostracions teòriques sobre les
locomotores, o en el seu cas, sobre els diversos equips, sistemes i components, per separat o
muntats sobre bancs d’assajos que es definiran segons l’establert al capítol 10.7.
Els cursos seran impartits directament als col·lectius de FGC de Operadora i Material Mòbil,
segons el nivell i el grau d’intervenció sobre les locomotores (supervisió, manteniment,
conducció,...)
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En el cas del personal d’Operadora, es formarà prèviament als instructors interns de FGC , que
amb posterioritat s’ocuparan de la formació teòric-practica dels maquinistes i agents
d’acompanyament.
En el cas del personal de Material Mòbil, l’objectiu es preparar al personal per que conegui amb
detall els equips de les locomotores i puguin desenvolupar correctament les operacions de
manteniment de primer i segon nivell, essent primer nivell el manteniment preventiu i correctiu
de qualsevol equip sobre la locomotora i segon nivell, les operacions de manteniment preventiu,
correctiu i les reparacions corresponents als equips i elements realitzats fora de la locomotora.
A l’objecte de garantir que els continguts de la formació rebuda de l’adjudicatari són els adequats
a cadascun dels col·lectius definits, s’acordaran amb prou antelació, els diversos aspectes de
cada curs entre els representants de l’adjudicatari i els responsables tècnics i operatius de FGC
implicats en el procés formatiu.
Abans d’impartir els cursos, l’adjudicatari presentarà el manual de cada acció formativa als
responsables de FGC per que aquests puguin verificar els continguts.
Donada la diversitat de torns del personal d’operadora i manteniment, serà necessari que el
fabricant s’adapti a aquestes circumstancies realitzant diverses edicions de cada curs.
Per cadascun dels cursos destinats a primer nivell de manteniment es realitzaran dos sessions
en torn de matí on es dividirà la plantilla de manteniment.
Per cadascun dels cursos destinats al segon nivell de manteniment s’acordaran les sessions
necessàries que en cap cas seran menys de dos sessions en torn de matí.
Els cursos s’impartiran a les dependències de FGC que es determinin per part de personal amb
prou experiència, coneixements i titulacions requerides per una activitat formativa d’aquesta
índole.
L’adjudicatari incorporarà a la seva oferta el pla de formació. Es valoraran les propostes que
millorin les especificacions definides, d’acord als criteris de valoració definits al plec de clàusules
administratives.
Juntament amb el pla de formació, s’haurà d’incloure obligatòriament a la oferta, el compromís
escrit dels tecnòlegs, de cada equip subjecte a formació, respecte al compliment de les
especificacions descrites en quant a continguts, durada i detall de la formació.
Als assistents als cursos, se’ls hi lliurarà un exemplar de la documentació que s’impartirà, en
versió provisional, cas que no estigui tancada la versió definitiva. Així mateix, a la finalització del
curs, l’adjudicatari lliurarà un certificat a cada assistent reconeixent la formació impartida.

Cursos al personal de conducció
Els cursos s’impartiran preferiblement durant la fase de proves i abans de la sortida de fàbrica
de la primera locomotora, de forma que es puguin iniciar les proves tipus a línia amb maquinistes
autoritzats administrativament.
La part teòrica tindrà una durada de cinc dies i es fonamentarà en les següents àrees:
•

Coneixement general de la locomotora i els seus òrgans funcionals

•

Aprofundiment en els equips de tracció i fre

•

Coneixement de la resta d’equips i components principals

•

Conducció de la locomotora i actuacions previstes en diverses situacions
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•

Reabastiments

La part pràctica tindrà lloc a les dependències de FGC una vegada hagi arribat la locomotora i
tindrà una durada de 5 dies més.

Cursos al personal tècnic
La formació s’adequarà als nivells de manteniment existents a l’àrea de material mòbil.
S’impartirà un curs de caràcter general i descriptiu sobre la locomotora, destinat al personal de
manteniment i al personal tècnic, amb l’objectiu d’oferir una visió centrada en les característiques
generals, tècniques i de funcionament. Cada edició d’aquest curs tindrà una durada de cinc dies.
Amb posterioritat, s’impartiran dos tipus de cursos, que corresponen a aspectes diversos del
manteniment:
•

L’específic pel personal de primer nivell de manteniment (revisions i avaries)

•

L’específic pel personal de segon nivell específic per cada equip, sistema i component.

Tots els cursos es recolzaran sobre el Pla de manteniment, el Manual de Manteniment, els
esquemes i els plànols.
Tota la documentació i material didàctic emprat pels instructors, es lliurarà en format informàtic,
a l’objecte de facilitar l’aprofitament en possible accions formatives internes posteriors.
L’adjudicatari facilitarà a FGC la documentació administrativa i comptable, degudament
desglossada, que permeti justificar convenientment la realització de tota acció formativa
associada al subministrament, amb l’objectiu que FGC pugui presentar-la als ens públics
corresponents relacionats amb formació d’empresa.
Durant la fase de garantia, en cada intervenció de manteniment que realitzi el personal de
l’adjudicatari sobre les locomotores, li acompanyarà personal de FGC en qualitat d’acció
formativa.

16 Transport
L’adjudicatari es farà càrrec de la gestió i execució del transport de les locomotores fins a la
descàrrega de les mateixes a les instal·lacions de FGC en el punt d’inserció de la línia que FGC
determini. Estaran inclosos tots els costos derivats de góndoles, camions, grues, personal
associat a la descàrrega, gestions i/o costos duaners,... que se’n puguin derivar fins a la posada
en via del material.

17 Annexes
Annex I: Format de resposta “clause by clause”
Annex II: Contorn de referència línia LA
Annex III: Perfil de rodolament de FGC
Annex IV: Plànol enganxall Alliance AAR10
Annex V: Documentació enganxall de transició Alliance - BSI
Annex VI: Fitxes material rodant LA a remolcar
Annex VII. Seient tipus maquinista FGC
Annex VIII. Perfil longitudinal de la línia L-A
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Annex IX. Limitacions de velocitat en el tram Súria-Manresa Alta
Annex X. Registre de velocitat tipus de locomotora sèrie 254 al tram entre Súria i Manresa Alta
Annex XI. Característiques pantògrafs FGC
Annex XII. Pla de lliuraments previst
Annex XIII. Llista de components, equips i quantitats a tenir en compte com a recanvi
Annex XIV. Especificacions dels Requisits de Seguretat.
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ANNEX I
FORMAT DE RESPOSTA
“CLAUSE BY CLAUSE AND COMMENTS”

Model de presentació de respostes “Clause by Clause and Comments”

Annex I. Model de presentació de respostes
“Clause by Clause and Comments”

El compliment del definit en el plec tècnic es comprovarà mitjançant el document
“Clause by Clause and Comments”.
En aquest document s’ha de donar resposta punt a punt, paràgraf a paràgraf, a tots els
apartats del plec de prescripcions tècniques, recollint la confirmació i assabentament
dels requisits tècnics definits en aquest plec de prescripcions tècniques.
Aquest annex 1 proporciona el model de presentació de respostes en el format que
FGC requereix. Es tracta només d’un exemple per a la presentació del document
“Clause by Clause and Comments” i que ha d’adequar-se a la licitació per a la qual es
vol presentar oferta.
Les respostes per part del licitador a cada requisit tècnic, hauran de deixar clar
l’acompliment (total o parcial indicant comentaris que ho justifiquin) o no, del plec tècnic.
La documentació que acompanyi el document “Clause by Clause and Comments”
només pot confirmar les informacions fetes al document “Clause by Clause and
Comments”. En cas d’existir diferències entre la informació indicada en el “Clause by
Clause and Comments” i la resta de documents que el licitador aporti, comportarà que
l’oferta presentada quedi exclosa de la valoració, i per tant, desestimada.
Qualsevol modificació del contingut del plec de prescripcions tècniques en el “Clause by
Clause and Comments” comportarà que l’oferta presentada quedi exclosa de la
valoració, i per tant, desestimada.

Model de presentació de respostes “Clause by Clause and Comments”

Plec tècnic d’FGC

Comentaris
“Clause by Clause”

5.-Especificacions tècniques particulars del vehicle
A continuació s'estableixen les especificacions tècniques específiques
que haurà de satisfer el locotractor elèctric objecte de concurs.
5.1.-Característiques generals
Els dos (2) locotractors seran exclusivament de tipus elèctric i circularan per
les vies de maniobra d'accés al taller. No s'admetran locotractors dièsel. Es
valorarà positivament que el vehicle disposi de sistema rodament
únicament ferroviari. Tot i que s'acceptaran opcions de locotractors bivial.
Les dimensions del vehicle respectaran el gàlib admissible definit en el punt
5.2.
Disposarà d'una cabina de conducció que pugui transportar com a mínim a
una persona en el seu interior i amb una visió panoràmica de 360º.
Els vehicles hauran de ser capaços de moure de manera autònoma, sense
necessitat cap tipus d'alimentació externa.
Els locotractors seran aptes per a desenvolupar les seves funcions de
tracció en vies exteriors, per trams rectes i corbats, en sectors plans i amb
pendent, amb via seca o mullada, circulant de dia o de nit, en les condicions
d'utilització establertes al punt 5.6 .

OK

5.2.-Gàlib
Els vehicles es dissenyaran per a circular per les platges de vies del
Martorell- Enllaç. El gàlib màxim del mateix s'haurà d'inscriure al "Contorn
de referència pel material rodant o gàlib cinemàtic de la línia LA". S'adjunta
en l'annex X el plànol amb el contorn de referència pel material rodant de
la línia en qüestió. El fabricant haurà de justificar en la seva proposta que
en cap moment, per efecte de la flexibilitat de la suspensió o altres causes,
els vehicles sobrepassen els límits del gàlib.

OK

5.3.- Velocitats màximes admissibles
La velocitat màxima de translació del vehicle aïllat serà d'entre 5 km/h i 6 km/h
aproximadament.
El licitador definirà la velocitat màxima que el vehicle és capaç de
desenvolupar en les condicions de remolc establertes en el punt 5.8.

OK

ANNEX II
CONTORN DE REFERÈNCIA LÍNIA LA

ANNEX III
PERFIL DE RODOLAMENT DE FGC

ANNEX IV
PLÀNOL ENGANXALL ALLIANCE AAR10
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ANNEX V
DOCUMENTACIÓ ENGANXALL DE TRANSICIÓ ALLIANCE - BSI

ANNEX VI
FITXES MATERIAL RODANT LA A REMOLCAR
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ANNEX VII
SEIENT TIPUS MAQUINISTA FGC

Asiento tipo maquinista maquinaria vía

El asiento que se utiliza actualmente en maquinaria de vía es el modelo FA416 del fabricante
ISRINGHAUSEN.

El asiento instalado en la nueva perfiladora deberá ser este o de similares características.
Deberá contar con sistema de suspensión, regulación en altura, desplazamiento frontal y
rotación para facilitar el acceso. Deberá contar con reposabrazos.

ANNEX VIII
PERFIL LONGITUDINAL DE LA LÍNIA L-A

ANNEX IX
LIMITACIONS DE VELOCITAT EN EL TRAM SÚRIA-MANRESA ALTA

Taula de velocitats al ramal entre Manresa Alta i Súria:
TRAM

Velocitat

Manresa Alta PK 0,000 –
PK 5,167 (MA/SL)
PK 5,167 – PK 5,303
(MA/SL)
PK 5,303 – PK 6,175
(bifurcació) (MA/SL)
PK 0,000 (bifurcació) – PK
3,700 (MA/SU)

65 Km/h

PK 3,700 – PK 12,900
(MA/SU)

PK 12,900 – Terminal
càrrega Súria (ICL)
Súria

50 Km/h
65 Km/h

Limitacions temporals
de velocitat

Observacions

40 Km/h des del PK.
4,872 al PK 6,175

65 Km/h
A partir del PK 5,800 (MA/SU)
Producció ha demanat
actualitzar la velocitat màxima
a 65 Km/h, ja que està tot el
tram de via renovat fins a
l’estació de Súria, PK 12,900
(MA/SU)

40 Km/h

20 Km/h

Sallent

Bifurcació:
PK 6,175 MA/SL
PK 0,000 MA/SU

Línia MA/SU

Línia MA/SL

Manresa Alta

ANNEX X
REGISTRE DE VELOCITAT TIPUS DE LOCOMOTORA SÈRIE 254
AL TRAM ENTRE SÚRIA I MANRESA ALTA

SYNICS AG & SERATEC Verkehrstechnik GmbH
Identif. vehículo = 02__ ___
Tipo de vehículo = Loco 254
Identif. aparato =
Leyenda:
Velocitat Real [km/h]

Gráfico TRAS
COMIENZO: 06.06.2018 18:42:45.780
FIN: 11.06.2018 19:55:45.220
DISTANCIA: 1525.4830 Km

Fecha: 06.02.2019 16:33:56
Resolución = 5.00 Metro
Nombre del archivo: ...RATEC\2018\254.02 11-06-2018\02__ ___.IMG
ZONA: Recorrido principal

Pressió Frens [Kg/cm2]

100

7.5
75

Tiempo = 30:23.610
Dist. = 15.7425 Km
5.0

50

2.5

25

km/h
0

Kg/cm2
0.0
FAP Eficacia
FAP Reb. Autor.
FAP Fre
FAP Inf. Restr.
FAP Verd
Xiulet
Sentit
Cabina
Afluix Indep.
Anul. H.M.
Bolet
RAE (Emerg.)
Fre elèctric

Hora

15:50:00.000
07.06.2018

15:55:00.000
07.06.2018

16:00:00.000
07.06.2018

16:05:00.000
07.06.2018

16:10:00.000
07.06.2018

16:15:00.000
07.06.2018

16:20:00.000
07.06.2018

ANNEX XI
CARACTERÍSTIQUES PANTÒGRAFS FGC

ANNEX XII
PLA DE LLIURAMENTS PREVIST

ANEXO XII. PLAN DE ENTREGAS PREVISTO

LISTADO DE DOCUMENTOS DE PROYECTO Y PLAZOS PARA SU ENTREGA
Los documentos citados a continuación podrán entregarse vía informática de acuerdo con el
procedimiento y formatos ofimáticos que se acuerden al inicio del proyecto.

Documento

Plazo (*) Meses

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA OFERTA
Documentos solicitados en las Especificaciones generales del proyecto
Oferta
(Ver apartado 3 del PPT).
Respuesta a especificaciones técnicas del PPT en formato “clause by
clause”

Oferta

Memoria técnica descriptiva

Oferta

Plan de trabajos

Oferta

Plan de autocontrol de la calidad

Oferta

Certificación de relación de locomotoras asimilables

Oferta

Certificados de cumplimiento de normativa de vibraciones, emisiones e
inmunidad electromagnética de los elementos electrónicos (Ver
apartado 5.20.1 PPT)

Oferta

Cálculo justificativo volumen de aire suministrado por el compresor (Ver
Oferta
apartado 5.21.5 del PPT)
Características de zapatas de freno (Ver apartado 5.21.18 del PPT)

Oferta

Características fundamentales del motor térmico (Ver apartado 5.23.6.2
Oferta
del PPT)
Descripción cambio modo de operación (Ver apartado 6.2 PPT)

Oferta

Listado piezas de parque

Oferta

Documentos de mantenimiento (Preliminar)

Oferta

Listado de piezas de parque por averías excepcionales (PAE)

Oferta

Compromiso escrito de tecnólogos (Ver apartado 15.1 del PPT)

Oferta

DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTO DE LA OFERTA
Documentación de gestión de proyecto (Ver apartado 8.6 del PPT
[Preliminares])

Oferta

Propuesta de Plan de entregas (Ver apartado 8.3 del PPT i Anexo XII)

Oferta

Protocolos de pruebas tipo y serie (Preliminar)

Oferta

Documento

Plazo (*) Meses

Plan de formación

Oferta

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA OFERTA
Documentos de seguridad (Ver apartado 8 del Anexo XIV:
Especificación de los requisitos de seguridad [Safety])

Oferta

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS
Notas de cálculo

6M

Listado de Planos de Conjunto

4M

Planos de Conjunto (**)

6M

Estudios Cinemáticos

6M

Plan/ Estudio de Fiabilidad (Preliminar)

6M

Plan/ Estudio de Mantenibilidad (Preliminar)

6M

Especificaciones de Requisitos Informáticos/Software

12 M

Documentación de Seguridad (Ver Anexo XIV apartado 8)
DOCUMENTOS DE CONSTRUCCION
Listado de Planos de Construcción

15 M

Manual descriptivo técnico

12 M

Planos de Construcción (**)

1ª Locomotora

Listado de Esquemas Eléctricos

15 M

Esquemas Eléctricos (**)

1ª Locomotora

Certificados de materiales

12 M

Plan/ Estudio de Fiabilidad (Definitivo)

1ª Locomotora

Plan/ Estudio de Mantenibilidad (Definitivo)

1ª Locomotora

Documentación de desarrollo de software

18 M

Documentación de Seguridad (Ver apartado 8 del Anexo: Especificación
de los requisitos de seguridad [Safety])
DOCUMENTOS DE GESTION DEL PROYECTO
Documentos de organización del proyecto

1M

Documentos de planificación del proyecto

1M

Documento

Plazo (*) Meses

DOCUMENTOS DE EXPLOTACION
Manual de Funcionamiento y Conducción

12 M

Guía de actuación en caso de anomalías en servicio

12 M

Manual de extracción de datos del registrador jurídico

12 M

Manual de extracción de imágenes del sistema CCTV

12 M

Manual de comprobaciones previas a la toma de servicio y a la
12 M
finalización del mismo
Documentación de formación relativa al ámbito de la explotación (Ver
12 M
apartado 15 del PPT)
Certificados de asistencia a cursos de formación de explotación

5ª Locomotora + 1
M

DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO
Guía de Localización de averías

12 M

Plan de Mantenimiento Ciclo Corto (definitivo)

12 M

Plan de Mantenimiento Ciclo Largo (definitivo)

12 M

Manual de Procedimientos Especiales de Reparación

12 M

Normas Técnicas de Mantenimiento (Manual de Mantenimiento)

12 M

Listado de repuestos recomendados

12 M

Catálogo de Piezas Ilustrado

12 M

Manual de encarrilamiento

12 M

Copias de seguridad de firmwares y códigos fuente

12 M

Estructura de equipos

12 M

Documentación de formación relativa al ámbito del mantenimiento (Ver
12 M
apartado 15 del PPT)
Certificados de asistencia a cursos de formación de mantenimiento

5ª Locomotora + 1
M

DOCUMENTOS DE CALIDAD
Planes de Calidad y PPI’s (preliminar)

1M

Planes de Calidad y PPI’s (definitivo)

4M

Protocolos de Pruebas tipo y serie (definitivo)

15 M

Documento

Plazo (*) Meses

Dossiers Finales de Calidad (1ª Locomotora)

2ª Locomotora

Dossiers Finales de Calidad Resto de Locomotoras

5ª Locomotora +
1M

NOTAS:
(*)

Los plazos indicados se considerarán como hitos de entrega (plazos máximos).

(**)
Los documentos que son, en realidad, conjuntos de documentos, tendrán entregas
anticipadas conforme a programas particularizados (a recoger en los listados de referencia),
entendiéndose los plazos indicados aquí como de cierre de la entrega (última entrega).

ANNEX XIII
LLISTA DE COMPONENTS, EQUIPS I QUANTITATS
A TENIR EN COMPTE COM A RECANVI

DESCRIPCIÓN
PANTÒGRAF
Pantògraf complet
Panell actuador pantògraf
Joc carbons pantògraf
Disjuntor
Ondulador
Canvi de tracció elèctric-dièsel
Parallamps

CANTIDAD
1
1
10
2
2
2
1

MOTOR DIÈSEL
Motor dièsel complert
Motor d'arrencada
Joc complert de filtres motor dièsel
Joc complert d'injectors
Indicadors visuals nivell gasoil
Aforador dipòsit gasoil
Bomba gasoil (si existeix)
Indicadors visuals AdBlue (si exsiteix)
Aforador dipòsit AdBlue (si existeix)

1
2
10
2
1
1
2
1
1
GENERADOR

Generador elèctric complert

1
CONVERTIDOR DE TRACCIÓ

Convertidor de tracció complert

1
FRE DINÀMIC

Resistència de fre dinàmic (1 de cada tipus)
BOGIES
Bogie complert (amb eixos, rodes, rodaments caixes de greix, caixes de greix, canonbox, motors de tracció, timoneries de fre,…)
Conjunt eix muntat complert (eix, rodes, caixes greix, rodaments,…)
Motor de tracció
Sabates de fre
Joc complert molles suspensió bogie
Joc complert amortidors d'una locomotora
Rodes
Ejectors de greix de pestanya
Sorrera (1 de cada tipus)
Dispositiu llevapedres protector rodes
SISTEMA REFRIGERACIÓ DIÈSEL
Conjunt ventiladors motor dièsel
Conjunt de radiadors
ENREGISTRADOR JURÍDIC
Equip enregistrador jurídic
CLIMATITZACIÓ
Equip de calefacció complet
Joc de recanvis/fungibles equip calefacció
Equip d'aire condicionat complet
Joc de recanvis/fungibles equip aire condicionat
EQUIPAMENT NEUMÀTIC
Compressor
Joc complert de silemblocks de compressor

1
2
3
3
240
2
1
60
4
1
2
1
2
1
2
4
2
4
1
4

Assecador + torres
Distribuidor
Manipulador fre automàtic
Manipulador fre directe
Accionament fre d'emergència
Panell de fre complert
Panell neumàtic complert
Joc de claus d'aillament complert
Joc de vàlvules neumàtiques complert
Cilindre de fre de servei
Kit reparació cilindre de fre de servei
Cilindre de fre d'estacionament
Kit reparació cilindre de fre d'estacionament
Joc de mànegues TDP i TFA
Capçals mànegues TDP
Capçals mànegues TFA
Aixetes manegues TFA i TDP
Kit juntes reparació capçals TDP i TFA
Dipòsit acumulador d'aire
CARREGADOR DE BATERIES
Carregador de bateries
Joc complert de bateries
EQUIPAMENT ELÈCTRIC
Armari elèctric central
Joc de relés principals complert per una locomotora
Joc contactors arrencada motor
Joc de commutadors principals per una locomotora
Disjuntor
PUPITRE
Joc complet de polsadors de pupitre
Joc complet d'interruptors de pupitre
Suport d'horaris/ruta
Safata càrrega inductiva
Joc complet plaquetes identificatives de pupitre
Pantalla CCD
Pantalla TDD
Mòdul memòria registre esdeveniments
Manipulador de tracció
Inversor
Rellotge comptador hores motor tèrmic
Velocímetre
Manòmetre pressió de fre
Manòmetre pressió general alimentació
ENGANXALL ALLIANCE
Enganxall Alliance AAR10A complet
Joc despecejament complet enganxall Alliance AAR10A
CABINA
Joc complet de vidres d'una locomotora
Joc complet de juntes de vidres d'una locomotora
Seient de maquinista

1
2
2
2
4
1
1
1
1
2
4
2
4
2
4
4
4
10
4
1
3
1
2
2
2
1
2
2
2
4
2
2
2
1
2
2
2
4
4
4
2
4
2
2
2

Seient d'ajudant
Joc de recolzapeus i recolzabraços ajustables
Joc de ganxos de roba d'abric d'una locomotora
Paperera
VCU completa (mòdul alimentació, CPU, mòduls)
Joc complet de pantalles de cabina
Joc complet de polsadors d'HM d'una locomotora
Joc complet equip netejavidres d'una locomotora
Dipòsit aigua netejavidres
Sonda nivell liquid netejavidres
Accionament elèctric netejavidres
Joc escombretes netejavidres
Retrovisor complet
Joc complet despecejament retrovisor
Joc complet de parasols d'una locomotora
Accionament elèctric parasols
Sistemes detecció incendi i fum
FRONTALS
Calaix de xoc deformable
Anticlimber
Deflector d'obstacles / Llevaneus
Joc complet de botzines d'una locomotora
PORTES
Joc complet de portes de cabina
Joc complet de portes sales tècniques
Joc complet de juntes de portes d'una locomotora
Joc complet de panys portes d'una locomotora
Joc complet de manetes portes d'una locomotora
GEOPOSICIONAMENT
Equip geoposicionador amb accessoris i cablejats
CTTV
Joc complet de càmeres d'una locomotora
Equip gravador
IMATGE
Joc sencer de màscares interiors i exterios comuns d'una locomotora
Joc sencer de màscares personalitzades interiors i exteriors d'una locomotora
IL·LUMINACIÓ
Joc complet il·luminació interior cabina d'una locomotora
Joc complert il·luminació exterior d'una locomotora
Joc complet il·luminació interior sales tècniques d'una locomotora
Joc complet il·luminació pupitre d'una locomotora
Joc complet il·luminació llum lectura
CAIXA
Joc complet d'escales d'accés a cabina
VENTILACIÓ
Joc complert de filtres del sistema de ventilació d'una locomotora
CABLEJAT i CONNEXIONS
Joc complet principals connectors de cablejat de locomotora

2
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
10
6
6
2
2
4
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
3
3
3
3
3
1
10
10

ANNEX XIV
ESPECIFICACIONS DELS REQUISITS DE SEGURETAT

Especificación de los requisitos de seguridad
(Safety)
Documento genérico
Material Rodante
Requisitos de seguridad para incluir en el PCT
de un contrato de locomotoras

Tabla de contenido
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Objeto

Dado que las nuevas locomotoras a suministrar a FGC llevan asociada la aparición de nuevos riesgos
significativos en el Sistema Ferroviario que constituyen los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya,
FGC requiere que se implemente un proceso de gestión de la seguridad, incluyendo una evaluación de
los riesgos y el establecimiento de las medidas de control necesarias.
El Adjudicatario será el responsable de realizar y documentar este proceso de gestión de la seguridad,
en cumplimiento de las exigencias especificadas en el presente documento.
Este proceso de Gestión del Riesgo se basará:
•

en las exigencias del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 402/2013, relativo a la adopción de un
método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, y el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/1136 por el que se modifica el anterior.

•

En las exigencias de la norma UNE-EN 50126-1. Aplicaciones Ferroviarias, Especificación y
demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS).

El proceso a realizar aplica a la locomotora en su conjunto y como parte de un tren completo (todos los
subsistemas que integran la locomotora, los interfaces entre los distintos subsistemas, bogie,
estructuras, interiorismo, etc., así como su integración en un tren completo) y sus interfaces que resulten
aplicables.
Se deberá además considerar su ciclo de vida completo, como se define en la norma UNE-EN 501261 (diseño, fabricación, validación, operación, mantenimiento, etc.).
Asimismo, y de acuerdo con el citado reglamento, tanto la metodología como el propio procedimiento y
resultados del proceso deben ser evaluados por un Organismo de Evaluación, cuya contratación correrá
por cuenta del Constructor.
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2

Documentos de referencia

Los documentos siguientes son de aplicación en el marco del presente contrato.
[REF1] UNE EN EN 50126-1. Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la
fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS). Parte 1:
Requisitos básicos y procesos genéricos.
[REF2] UNE EN 50128. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Software para sistemas de control y protección de ferrocarril.
[REF3] UNE EN 50129 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad para la
señalización.
[REF4] Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013,
relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y
valoración del riesgo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 352/2009.
[REF5] Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1136 de la Comisión, de 13 de julio de 2015,
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 relativo a la
adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo.
Nota: Cuando, en el presente documento, se refiere al reglamento 402/2013, se consideran también
las modificaciones introducidas por el reglamento 2015/1136.
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3

Objetivos de seguridad y aceptación de los riesgos
Clasificación de los riesgos

La clasificación de los riesgos se realizara según lo establece norma UNE EN 50126-1 [REF1], por la
combinación de dos criterios:
•

La probabilidad de ocurrencia de un suceso o una combinación de sucesos que conduzcan a
un peligro, o la frecuencia de tal ocurrencia;

•

La consecuencia del peligro, es decir su gravedad.

Clases de gravedad
Se definen los siguientes niveles de severidad:
Nivel de Gravedad

Consecuencias para la personas
Víctimas mortales y / o múltiples heridos graves

I

Catastrófico

II

Crítico

Una sola víctima mortal y / o herido grave

III

Mínimo

Heridos menores

IV

Insignificante

Posible herido menor

Tabla 1: Severidad del riesgo

Clases de Frecuencia
Se definen los siguientes niveles de frecuencia:
Categoría

Definición

Probabilidad (P) por hora de
servicio y por tren

A

Frecuente

Es probable que ocurra con frecuencia. El
peligro se experimentará continuamente.

B

Probable

Se dará varias veces. Puede esperarse que el
peligro ocurra con frecuencia.

10-3 > P > 10-4

C

Ocasional

Es probable que se dé varias veces. Puede
esperarse que el peligro ocurra varias veces

10-4 > P > 10-5

D

Remoto

Es probable que se dé alguna vez en el ciclo de
vida del sistema. Puede razonablemente
esperarse que el peligro ocurra

10-5 > P > 10-7

E

Improbable

Es improbable, aunque posible que ocurra.
Puede suponerse que el peligro ocurrirá
excepcionalmente

10-7 > P > 10-9

F

Increible

Es extremadamente improbable que ocurra.
Puede suponerse que el peligro pueda no
ocurrir.

P < 10-9

P > 10-3

Tabla 2: Frecuencia de ocurrencia del riesgo
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Clasificación del riesgo
Se define la siguiente matriz para determinar la clasificación del riesgo:

Frecuencia

Gravedad

A

Frecuente:

B

Probable:

C

Ocasional:

D

Remoto:

E

Improbable:

F

Increíble

I

II

III

IV

Catastrófico

Critico

Mínimo

Insignificante

Intolerable

Intolerable

Intolerable

No deseable

Intolerable

Intolerable

No deseable

Aceptable

Intolerable

Intolerable

No deseable

Aceptable

Intolerable

No deseable

Aceptable

Despreciable

No deseable

Aceptable

Despreciable

Despreciable

Aceptable

Despreciable

Despreciable

Despreciable

Tabla 3: Matriz de clasificación del riesgo
La clasificación de los riesgos se realiza según las 4 categorías siguientes, que definen la
aceptabilidad de los riesgos.
Criticidad del
Riesgo
Intolerable
No deseable
Aceptable
Despreciable

Control / reducción del riesgo
Debe eliminarse.
Sólo debe aceptarse cuando la reducción del riesgo sea impracticable y con
el acuerdo del Organismo de Evaluación y de FGC.
Aceptable con un control adecuado y con el acuerdo del Organismo de
Evaluación y de FGC.
Aceptable con el acuerdo del Organismo de Evaluación
Tabla 4: Criticidad del riesgo y correspondientes acciones a llevar

FGC no aceptará ningún riesgo de mayor criticidad que la clase “Aceptable”.

Aceptación de la seguridad
Los principios utilizados para la aceptación de los riesgos serán los definidos en el reglamento 402/2013
[REF4].
Asimismo, se evaluará la aceptación del riesgo del sistema evaluado utilizando uno o varios de los
siguientes principios de aceptación del riesgo:
a) la aplicación de códigos prácticos. Las condiciones de utilización de este principio de
aceptación de riesgos deberán cumplir con los requisitos del punto 2.3 del anexo I del
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reglamento 402/2013 [REF4] y de los anexos 1 y 2 del presente documento. En cualquier caso,
el uso de un código práctico para mitigar un riesgo debe ser aceptado por FGC.
b) una comparación con sistemas similares. Las condiciones de utilización de este principio de
aceptación de riesgos deberán cumplir con los requisitos del punto 2.4 del anexo I del
reglamento 402/2013 [REF4] y del anexo 3 del presente documento. En cualquier caso, la
elección du un sistema similar para mitigar un riesgo debe ser aceptado por FGC.
c) una estimación explícita del riesgo. Las condiciones de utilización de este principio de
aceptación de riesgos deberán cumplir con los requisitos del punto 2.5 del anexo I del
reglamento 402/2013 [REF4]. La aceptación cuantitativa de los riesgos se basará en la matriz
definida en el apartado 3.1 del presente documento.

Listado de accidentes potenciales
El proceso de gestión de la seguridad del Adjudicatario deberá tener en cuenta los peligros siguientes:
A. Colisión de frente entre dos materiales rodantes
B. Colisión por alcance entre dos materiales rodantes
C. Colisión lateral entre dos materiales rodantes
D. Colisión entre un material rodante y un vehículo
E. Colisión entre un material rodante y un obstáculo
F. Colisión por salida de gálibo
G. Descarrilamiento
H. Caída de una persona
I.

Golpe a una persona

J.

Atrapamiento / aplastamiento / corte

K. Descarga eléctrica / electrocución
L. Incendio
M. Explosión
N. Intoxicación
En caso de considerar otros accidentes potenciales como siendo aplicable en el alcance del Contrato,
el Adjudicatario es responsable de completar este listado.
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4

Organización para la seguridad

La organización del Adjudicatario deberá incluir un Responsable de Seguridad, que deberá poder
justificar de una experiencia previa suficiente en materia de gestión de la seguridad en el sector
ferroviario.
El Responsable de Seguridad del Adjudicatario será el interlocutor de FGC para los aspectos
relacionados con la seguridad.
El Responsable de Seguridad deberá ser independiente de los equipos a cargo del Diseño, de la
Fabricación y de las Pruebas. Asimismo, la organización del Adjudicatario deberá conformarse a los
requisitos de independencia de la norma UNE EN 50126 [REF1].
Para realizar sus tareas, el Responsable de Seguridad deberá contar con la autoridad y los medios
suficientes. Cuando sea necesario, deberá estar apoyado por ingenieros especialistas de seguridad,
quienes estarán directamente bajo su cargo.
La organización de seguridad del proyecto también deberá contar con un evaluador independiente de
la seguridad, según lo especificado en el apartado 5.
La organización del Adjudicatario para la seguridad deberá ser descrita en su plan de gestión de la
seguridad (véase apartado 6.1), y asimismo deberá ser aprobada por parte de FGC.
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5

Evaluación independiente de la seguridad
Objeto de la Evaluación independiente de la seguridad

Tal y como se define en el Reglamento Nº 402/2013, el proceso de Gestión del Riesgo deberá
someterse a una evaluación independiente, que deberá ser realizada por un Organismo de Evaluación.
En el ámbito del presente Contrato, FGC requiere que el proceso de Gestión del Riesgo, y más allá el
proceso de gestión de la seguridad definido en el presente documento, se base:
•

en las exigencias del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 402/2013, relativo a la adopción de un
método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, y el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/1136 por el que se modifica el anterior;

•

En las exigencias de la norma UNE-EN 50126-1. Aplicaciones Ferroviarias, Especificación y
demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS).

Asimismo, el Organismo de Evaluación independiente de la seguridad deberá proceder a una
evaluación independiente:
•

•

Del cumplimiento del reglamento Nº 402/2013 [REF4], es decir:
o

De la aplicación correcta del proceso de gestión del riesgo contemplado en el anexo I
del reglamento Nº 402/2013 [REF4],

o

De los resultados obtenidos por la aplicación de este proceso (adecuación de las
medidas de mitigación y alcance de un nivel de seguridad aceptable)

Adicionalmente, el Organismo de Evaluación independiente de la seguridad evaluará que el
proceso de gestión de la seguridad definido e implementado por el Adjudicatario cumple con la
norma UNE EN 50126-1 [REF1].

Conforme lo requiere el reglamento, para efectuar la evaluación independiente, el Organismo de
Evaluación deberá:
a) asegurar que comprende perfectamente el proyecto a partir de la documentación facilitada por
el Adjudicatario;
b) efectuar una evaluación de los procesos seguidos en la gestión de la seguridad y la calidad
durante el diseño y la realización del proyecto, incluido la conformidad con los requisitos del
reglamento Nº 402/2013 [REF4] y de la norma UNE EN 50126-1 [REF1].
c) efectuar una evaluación de la aplicación de tales procesos relativos a la seguridad y la calidad
durante el diseño y la realización del proyecto, incluido la conformidad con los requisitos del
reglamento Nº 402/2013 [REF4] y de la norma UNE EN 50126-1 [REF1], y los resultados
obtenidos por la aplicación de estos procesos (adecuación de las medidas de mitigación y
alcance de un nivel de seguridad aceptable).

Como consecuencia de este doble alcance de evaluación, el Organismo de Evaluación:
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•

Debe ser acreditado, según los requisitos del anexo II del reglamento 402/2013 [REF4] que
define los criterios para la acreditación del organismo de evaluación;

•

Debe demostrar competencias extensas en la evaluación independiente de la seguridad según
las normas UNE EN 50126-1 [REF1] por un lado, y por otro lado de las normas UNE EN 50128
[REF2] y UNE EN 50129 [REF3] (para los equipos programables de seguridad embarcados).

La contratación de este Organismo correrá por cuenta del Adjudicatario.
Asimismo, el Adjudicatario será responsable de obtener una valoración favorable por parte del
Organismo de Evaluación del proceso realizado. Para ello, deberá entregar a dicho Organismo la
documentación de seguridad del proyecto, que incluirá toda la documentación generada a lo largo del
proceso de gestión de la seguridad, así como cualquier documento o requerimiento que solicite el citado
Organismo para emitir su valoración favorable.
El proceso de Gestión del Riesgo no se dará por concluido hasta que FGC no lo haya validado y
que se haya obtenido la valoración favorable por parte del citado Organismo de Evaluación.

Plan e Informes de Evaluación independiente de la seguridad
El Organismo de evaluación independiente de la seguridad emitirá al inicio del contrato un plan de
evaluación independiente que detallará:
•

La organización del Organismo de Evaluación para el proyecto;

•

La designación de los principales expertos que intervendrán por su cuenta;

•

La metodología de evaluación independiente de la seguridad, y las actividades a realizar por
parte del organismo;

•

Una primera planificación y los documentos que el Organismo de Evaluación produce en cada
etapa del Ciclo de Vida.

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación el Plan de Evaluación de su Organismo de
Evaluación Independiente de la Seguridad por parte de FGC.
El organismo de evaluación proporcionará un informe de evaluación que se ajuste a los requisitos del
anexo III de reglamento 402/2013 [REF4], y adicionalmente concluya sobre el cumplimiento de la
normativa UNE EN 50126-1 [REF1] (y de las normas UNE EN 50128 [REF2] y UNE EN 50129 [REF3],
si procede)
Este informe contendrá al menos la información siguiente:
a) la identificación del organismo de evaluación;
b) el plan de evaluación independiente;
c) la definición del ámbito cubierto por la evaluación independiente, así como sus
limitaciones;
d) los resultados de la evaluación independiente, lo que comprenderá, en particular:
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a. una información detallada de las actividades de evaluación independiente
desarrolladas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento
402/2013,
b. los casos de no conformidad que eventualmente se hubieran detectado con lo
dispuesto en el Reglamento 402/2013 o con las recomendaciones del organismo
de evaluación;
e) las conclusiones de la evaluación independiente.
f)

En anexo: Un informe de Evaluación de la Seguridad que concluya específicamente sobre
el cumplimiento de la normativa UNE EN 50126-1 [REF1] (y de las normas UNE EN 50128
[REF2] y UNE EN 50129 [REF3], si procede)

Los informes de Evaluación Independiente de la Seguridad se remitirán cada vez que el Adjudicatario
entregue un Dosier de Seguridad (véase apartado 6.6.3). El nivel de detalle de la evaluación llevada a
cabo deberá ser consistente con el nivel de detalle requerido para la versión del Dosier de Seguridad
correspondiente.
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Estudios y documentación de seguridad
Plan de gestión de la seguridad

El Adjudicatario elaborará un Plan de Gestión Seguridad, y lo mantendrá actualizado durante toda la
duración del Contrato.
El Plan de Gestión de Seguridad del Adjudicatario deberá describir el conjunto de las tareas y
disposiciones que el Adjudicatario toma para cumplir con los requisitos de seguridad del presente
contrato.
En particular, el Plan de Gestión de Seguridad del Adjudicatario deberá incluir, sin limitarse, los aspectos
siguientes:
•

Normas y documentos de Seguridad aplicables,

•

Principios de Gestión de Seguridad y política de Seguridad del Adjudicatario,

•

Organización del Adjudicatario y responsabilidades en materia de seguridad,

•

Justificativa de la independencia del Equipo de Seguridad,

•

Requisitos acerca de la competencia en materia de seguridad de los personales clave,

•

Objetivos de Seguridad,

•

Criterios de Aceptación de Seguridad y Riesgo,

•

Ciclo-V de Seguridad,

•

Relaciones con el organismo de evaluación y proceso que asegure que la evaluación se lleve
a cabo correctamente

•

Descripción de las actividades de seguridad, planificación y entregables correspondiente,

•

Dossier de Seguridad,

•

Proceso de Aprobación de Seguridad interno al Adjudicatario ,

•

Seguimiento y control de la aplicación del plan de Gestión seguridad,

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Plan de Seguridad de Sistema por parte de
FGC.

Análisis de seguridad
Análisis Preliminar de Riegos (APR)
Al inicio de la fase de diseño del tren, el Adjudicatario realizará un Análisis Preliminar de Riegos (APR
– Preliminary Hazarad Analisis, PHA) sobre el alcance del presente contrato.
El APR cuenta con tres etapas:
•

La identificación de Riesgos;

•

La evaluación de los riesgos:
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•

La definición de los Requisitos de Seguridad.

Cada etapa cumplirá con lo siguiente:
•

Identificación de Riesgos
El Adjudicatario llevará a cabo la identificación de riesgos según un análisis “top-down”, con el
objetivo de analizar las situaciones peligrosas que pueden ocasionar un accidente.
La identificación de los accidentes potenciales deberá basarse en la experiencia del
Adjudicatario y en fuentes del sector. Como mínimo, los accidentes potenciales listados en el
apartado 3.3 deberán estudiarse.
Para cada accidente potencial, el Adjudicatario identificará las situaciones que pueden conducir
al accidente y las causas potenciales a través de una arborescencia de los riesgos.

•

Evaluación de los Riesgos
Todos los riesgos identificados deberán ser evaluados y clasificados, en base a la matriz de
clasificación de los riesgos definida en el apartado 3.1.

•

Definición de los Requisitos de Seguridad
En base a la identificación de los riesgos y de sus causas, y de la evaluación de los riesgos, el
Adjudicatario definirá en el APR los requisitos de seguridad que deben cumplirse para
garantizar la seguridad del tren.

El APR debe presentarse bajo la forma de una tabla.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su APR por parte de FGC.
En caso de que la cobertura de un riesgo propuesta por el Adjudicatario no esté considerada
como justificada por parte de FGC, FGC podrá proponer cambios en el diseño de la locomotora
y/o medidas de mitigación alternativas. El procedimiento será iterativo hasta su validación por
parte de FGC. Asimismo, el Adjudicatario es responsable de entregar el APR con la suficiente
antelación para que sean factibles cambios de diseño.

Análisis de los Modos de Fallos, de sus Efectos y Criticidad (AMFEC)
Una vez avanzado el diseño de la locomotora, el Adjudicatario deberá realizar unos análisis de los
riesgos del sistema bajo la metodología de Análisis de los Modos de Fallos, de sus Efectos y Criticidad
(AMFEC).
El análisis AMFEC tiene un enfoque “bottom-up” ya que analiza las consecuencias de fallos de
elementos individuales. Debe permitir evaluar la gravedad de los modos de fallo e identifica las medidas
de mitigación que el Adjudicatario ha tomado para controlar el riesgo asociado.
En definitiva, permite identificar los elementos críticos para la seguridad.
El AMFEC debe presentarse bajo la forma de una tabla. Debe contener:
•

la referencia del elemento que se estudia;
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•

sus modos de fallos (pueden haber varios) y sus causas;

•

los efectos correspondientes (a nivel de elemento, de subsistema, y sistema), así como las
consecuencias de estos modos de fallos para la seguridad;

•

la evaluación de la frecuencia y la gravedad de cada modo de fallo, para determinar la criticidad
de dicho modo de fallo.

•

las medidas para controlar este riesgo (detección del fallo, y medidas de reducción de este
riesgo).

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su AMFEC por parte de FGC.

Análisis por Arboles de Fallos (FTA)
Siempre cuando el APR y el AMFEC hayan identificado eventos que, en caso de combinarse varias
causas, pueden conducir a un accidente de gravedad “Catastrófico” o “Crítico” (véase apartado 3.1), el
Adjudicatario deberá realizar unos Árboles de Fallos (Fault Tree Analisis – FTA).
Los arboles de fallos tienen un enfoque “top-down” que debe permitir exhaustivamente las
combinaciones de causas que pueden llevar a una situación peligrosa. Es un método de representación
gráfica para identificar los caminos que provocan una situación indeseable.
El Adjudicatario deberá realizar sur arboles de fallos con una herramienta software reconocida.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de sus árboles de fallos por parte de FGC.

Análisis de Riesgos debido a la operación o soporte (O&SHA)
Una vez avanzado el diseño del tren, el Adjudicatario deberá realizar un análisis de Riesgos debido a
la operación o al soporte (mantenimiento) del tren (Operating & Support Hazard Analysis - O&SHA).
El objetivo del O&SHA es analizar los riesgos introducidos en el sistema por la aplicación de
procedimientos, tanto de operación y mantenimiento como de fabricación e instalación. Debe identificar
estos riesgos, y definir las medidas tomadas para controlar, disminuir o eliminar los riesgos identificados.
El O&SHA es también un análisis “bottom-up” que debe analizar sistemáticamente las consecuencias
de los errores en la realización de las actividades u operaciones por las personas encargadas de ello.
El O&SHA debe cubrir las actividades realizadas como mínimo en las fases siguientes:
•

Fabricación

•

Pruebas

•

Operación (incluida la gestión de los modos degradados y situaciones de emergencia)

•

Mantenimiento, incluido:
o

Las actividades de mantenimiento propiamente dicho,

o

Pruebas y controles después de mantenimiento,

o

Calibración de herramientas,

Página 15 de 33

o

Manipulación y almacenamiento de recambios.

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su O&SHA por parte de FGC.

Asignación y demostración de los niveles de Integridad de Seguridad (SIL)
En caso de que unas funciones relacionadas con la seguridad sean realizadas mediante el uso de
sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables, se aplicarán los requisitos de las normas
UNE EN 50128 [REF2] y UNE EN 50129 [REF3] en adición de la norma UNE EN 50126-1 [REF1].
Asignación de los niveles de Integridad de Seguridad (SIL)
Asimismo, el Adjudicatario procederá a una asignación de los niveles de integridad de la seguridad
que deben cumplirse para cada función, de acorde con la tabla siguiente:

Esta asignación será formalizada a través de un Informe de asignación de los niveles de Integridad de
Seguridad (SIL).
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Informe de asignación de los niveles de
Integridad de Seguridad (SIL) por parte de FGC.
Demostración de los niveles de Integridad de Seguridad (SIL)
El Adjudicatario procederá luego a la demostración del cumplimiento de los niveles de SIL, y de los
requisitos correspondiente en las normas UNE EN 50128 [REF2] y UNE EN 50129 [REF3], y en la
norma UNE EN 50126-1 [REF1].
Esta asignación será formalizada a través de un Informe de demostración de los niveles de Integridad
de Seguridad (SIL).
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Informe de demostración de los niveles de
Integridad de Seguridad (SIL) por parte de FGC.

Notas de seguridad y estudios complementarios
Existen riesgos que tienen que ser considerados a nivel de tren completo, ya que implican varios
equipos y problemáticas de integración (redes de comunicación, cableado, lazos…).
Para aquellos riesgos a nivel de tren que puedan tener consecuencias de gravedad “Catastrófico” o
“Crítico” (véase apartado 3.1), el Adjudicatario elaborará notas de seguridad.
El objetivo de las notas de seguridad es demostrar la correcta toma en cuenta de los riesgos a nivel del
tren completo. Son documentos de síntesis teniendo por objetivo enumerar por un asunto particular
todos los datos que demuestren que el riesgo está controlado y alcanza un nivel aceptable.
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El punto de partida de las notas de seguridad son riesgos identificados en el APR. Mediante la
recopilación de los estudios realizados por el Adjudicatario y sus proveedores, se demuestra a través
de las notas de seguridad que los elementos implicados en la realización de las funciones permiten
justificar la aceptabilidad del riesgo.
Las notas de seguridad permiten asegurar que la integración de los elementos suministrados a nivel de
tren no implica riesgos que no se han tomado en cuenta.
En el ámbito del presente contrato, el Adjudicatario entregará como mínimo las notas de seguridad
siguientes:
•

Freno de urgencia no se acciona o no tiene el rendimiento requerido

•

Perdida del freno de estacionamiento

•

Ausencia de corte de la cadena de tracción

Si a través de sus estudios de seguridad el Adjudicatario identifica otros peligros para los cuales
considera necesario la realización de notas de seguridad, deberá elaborar dichas notas.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de sus notas de seguridad por parte de FGC.

Registro de Peligros (Hazard Log)
Alcance y gestión del Registro de Peligros (Hazard Log)
El Adjudicatario elaborará un Registro de Peligros (Hazard Log), y lo mantendrá actualizado durante
toda la duración del Contrato. Este registro debe cumplir los requisitos del reglamento 402/2013 [REF4]
y de la norma UNE EN 50126 [REF1].
El Registro de Peligros tiene por objetivo recopilar los resultados de los estudios y documentos
relacionados con la seguridad de la locomotora, para garantizar la trazabilidad y el correcto seguimiento
de los riesgos.
Este documento es un documento vivo que deberá ser actualizado a lo largo de las fases del ciclo de
vida de la locomotora. Forma parte del programa de demostración de la seguridad, para comprobar que
las exigencias de seguridad han sido tenidas en cuenta en el diseño y la fabricación de la locomotora y
de sus subsistemas.
Asimismo, el Adjudicatario deberá:
•

Registrar en el Registro de Peligros todos los requisitos de seguridad identificados mediante los
análisis de seguridad,

•

Para cada requisito, establecer la o las medidas de mitigación, así como las evidencias
documentales que permiten garantizar la aplicación de dichas medidas,

•

definir las responsabilidades para cada medida de mitigación, para formalizar el proceso de
actualización del Registro de Peligros

Para ello, el contenido del Registro de Peligros contemplará como mínimo la información siguiente:
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•

Identificación del Riesgo: Detalla el riesgo, a que equipo y función se refiere, los requisitos de
seguridad, y establece una trazabilidad con los estudios de seguridad;

•

Clasificación del Riesgo antes de mitigación: El riesgo está clasificado según la metodología
descrita en el apartado 3.1. Esta clasificación determina la criticidad del riesgo en el caso de
que no haya medida implementada en el diseño;

•

Medidas de mitigación: En esta parte, se establecen las medidas de mitigación definidas por
el Adjudicatario que permiten reducir la criticidad del riesgo a un nivel aceptable;

•

Principio de aceptación de riesgo: El Adjudicatario identificará, para cada peligro registrado,
el principio de aceptación de riesgo utilizado, conforme lo especifica el apartado 3.2 y de
acuerdo con el reglamento [REF4];

•

Responsable A cada medida de mitigación está asociado un responsable de su
implementación;

•

Evidencias: El cierre del riesgo se realiza a lo largo del proyecto. Se mencionan las evidencias
permitiendo de declarar un riesgo como cerrado. Siempre se deberá realizar una trazabilidad
exhaustiva de estas evidencias, en general mediante la inclusión de la referencia del documento
que testifica la implementación de las medidas de mitigación;

•

Clasificación del Riesgo después de mitigación: Se vuelve a aplicar la metodología de
evaluación del riesgo descrita en el apartado 3.1., teniendo en cuenta las medidas de mitigación
definidas, de forma a asegurar que la criticidad ha sido reducida hasta un nivel aceptable.

•

Estatus del riesgo: El Adjudicatario concluye sobre el estatus del riesgo. Los estatus pueden
ser, como mínimo :
1. Abierto,
2. Cerrado en Diseño, o Exportado,
3. Cerrado,

Par tener el estatus Exportado, un riesgo debe:
•

haber sido exportado mediante uno de los documentos descritos en el apartado 6.4, y

•

El documento correspondiente debe haber sido aceptado por FGC, y

•

FGC debe haber aceptado formalmente el requisito exportado.

Para la puesta en servicio comercial del tren, todos los riesgos deben tener el estatus “Cerrado”
o “Exportado”.
El Adjudicatario proporcionará a FGC, para su gestión interna, el registro de peligros en un formato de
tabla similar al siguiente. El Registro de Peligros del Adjudicatario deberá recoger como mínimo los
campos de este modelo.
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En cualquier caso, el formato y campos que incluirá la tabla propuesta por el adjudicatario deberán ser
aprobados por FGC.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Registro de Peligros por parte de FGC.

Procedimiento de gestión del Registro los Peligros (Hazard Log) a lo largo del
ciclo de vida
A lo largo del ciclo de vida completo del proyecto, conforme se define en la figura 10 de la UNE-EN
50126 [REF1] que se recoge a continuación, el registro pasará por las etapas descritas en este
apartado.
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Etapa 1: Apertura del Registro de Peligros del Tren
En la Fase 3 “Análisis de Riesgos” del Ciclo de Vida de Seguridad se procede a la apertura del Registro
de Peligros.
Para ello, es necesaria la identificación de la lista de peligros y la realización del Análisis Preliminar de
Riesgos (APR) del tren (véase apartado 6.2.1). De esa forma, los peligros iniciales junto con el riesgo
asociado y los requisitos de seguridad ya están definidos.
El Adjudicatario define las medidas de mitigación que deberán ser implementadas para que cada riesgo
sea aceptable.
A modo de información, las medidas de mitigación pueden ser, sin limitarse a ello:
•

Disposiciones constructivas,

•

Disposiciones funcionales,

•

Uso de equipos de seguridad intrínseca,

•

Disposiciones ligadas a la detectabilidad de los fallos,

Página 20 de 33

•

Disposiciones normativas,

•

Cálculos,

•

Pruebas,

•

Procedimiento de calidad,

•

Procedimiento de mantenimiento,

•

Procedimiento de operación.

El APR y el Registro de Peligros serán entregados a FGC que podrá proponer cambios en el diseño del
tren y/o medidas de mitigación alternativas. El procedimiento será iterativo hasta su validación por parte
de FGC.
Etapa 2: Actualización del Registro de Peligros del Tren
En las siguientes fases del Ciclo de Vida se debe mantener el Registro de Peligros actualizado:
•

Se debe actualizar para incluir la información proveniente del resto de los análisis de seguridad
que se vayan realizando a lo largo del ciclo de vida (véase listado de estudios de seguridad en
el apartado 6);

•

Se debe actualizar para incluir los requisitos exportados por los suministradores del fabricante,
y las medidas de mitigación proporcionados por dichos suministradores.

El adjudicatario debe enviar las sucesivas actualizaciones del Registro de Peligros a FGC para su
supervisión y comentarios y para que FGC colabore con la definición de las medidas de mitigación de
los riesgos internas a FGC (en base a los listados de requisitos exportados, véase apartado 6.4).
Etapa 3: Evaluación final del riesgo
Una vez identificadas todas las medidas de mitigación, incluidas las que debe implementar FGC, el
Adjudicatario realizará una evaluación final del riesgo. Se corresponde con una evaluación que tenga
en cuenta todas las protecciones o mitigaciones de los peligros.
Etapa 4: Seguimiento de las medidas de mitigación
El adjudicatario realizará un seguimiento de las medidas de mitigación con objeto de establecer el
estado de cada uno de los peligros. Un peligro no se considerará cerrado hasta que todas las medidas
de mitigación asociadas estén cerradas, es decir hasta que todos los requisitos de seguridad estén
debidamente validados, incluidos los que se han transferido al mantenimiento y operación del tren
(véase estatus de los requisitos en aparado 6.3.1).
Etapa 5: Cierre del registro de peligros
Al llegar a la Fase 10 “Aceptación del sistema” del ciclo de vida de seguridad, el Registro de Peligros
debe estar cerrado, lo que implica que todos los peligros identificados deben tener el estatus “cerrados”.
No se considerará totalmente cerrado el registro de peligros hasta la validación por parte del Organismo
de Evaluación, tanto de la aplicación correcta del proceso de gestión de la seguridad conforme al
reglamento [REF4] y a la norma UNE EN 50126-1 [REF1], como de los resultados obtenidos
(adecuación de las medidas de mitigación y alcance de un nivel de seguridad aceptable).
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Entrega del Registro de Peligros
Como mínimo, a partir de su primera entrega, el Registro de Peligros debe actualizarse y entregar cada
3 meses. En los 12 meses antes de la puesta en servicio comercial de las primeras unidades, esta
frecuencia pasa a una entrega cada mes.

Listado de Requisitos de seguridad exportados
Listado de Requisitos de seguridad exportados hacia Operación o
Mantenimiento
Siempre cuando el Adjudicatario justifique que no puede mitigar un riesgo solo con los equipos
suministrados en el marco del presente contrato, podrá pedir a FGC la exportación de requisitos de
seguridad hacia la operación o el mantenimiento de los trenes.
Listado de requisitos de seguridad exportados hacia Operación o Mantenimiento
Para ello, el Adjudicatario emitirá un documento con el listado de Requisitos de seguridad
exportados hacia Operación o Mantenimiento, en el cual identifica:
•

Los requisitos de seguridad para los cuales el Adjudicatario pide que sean exportados a:
o

La operación (conductores de los trenes, operadores de a bordo, centro de
control)

o

El mantenimiento

•

La origen de dichos requisitos en los análisis de seguridad;

•

Una breve descripción de las actividades de operación o mantenimiento que permiten
cumplir con el requisito;

•

La referencia exacta de las partes de los procedimientos de operación o de
mantenimiento proporcionados por el Adjudicatario que permiten cumplir con estos
requisitos exportados;

•

La debida justificación que la transferencia de los requisitos es necesaria ya que el riesgo
no puede cerrarse solo en base al suministro del Adjudicatario.

El listado de requisitos de seguridad exportados hacia otros equipos debe ser consistente con el
Registro de Peligros del Adjudicatario.
Condiciones de aceptación por FGC de los requisitos de seguridad exportados hacia Operación o
Mantenimiento
Para cada requisito de seguridad que el Adjudicatario pida que se transfiera, FGC informará
el Adjudicatario sobre si acepta o no el requisito exportado.
En caso de que FGC no acepte uno o varios requisitos exportados, el Adjudicatario deberá proponer
las adaptaciones que permiten que los requisitos sean aceptados por FGC, o medidas alternativas
para mitigar el riesgo.
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Cada vez que FGC lo solicite, previamente a la aceptación de un requisito, el Adjudicatario
presentará detalladamente las actividades de operación y mantenimiento que permiten cumplir con
dicho requisito. Asimismo, se detallarán las actividades de control o mantenimiento a realizar, para
que FGC pueda juzgar de la viabilidad de la realización de dichas actividades. El Adjudicatario
pondrá en práctica los medios necesarios para que FGC pueda comprobarlo (explicación de
procedimientos, vistas 3D, demostración sobre equipos…)
La viabilidad de la realización de las actividades condicionará la aceptación o no del requisito
por parte de FGC.
En caso de que estos requisitos de seguridad exportados hacia la operación y el mantenimiento
necesiten la utilización de herramientas o equipos de medición, el Adjudicatario deberá proporcionar
dichos equipos o herramientas a FGC, estando incluida esta provisión en el importe del Contrato.
Identificación de los requisitos de seguridad en la documentación de operación y mantenimiento
Adicionalmente, en la documentación de operación y mantenimiento, el Adjudicatario indicará de
forma precisa las partes de los procedimientos de operación o de mantenimiento que permiten
cumplir con un requisito de seguridad. Estas partes irán marcadas con un símbolo que se acordará
entre el Adjudicatario y FGC.
En caso de que un requisito exportado esté aceptado por FGC y que necesite una actualización de
los procedimientos de operación o de mantenimiento propios de FGC, FGC actualizará los
procedimientos relacionados. FGC presentará la actualización de estos procedimientos al
Contratista, que deberá confirmar que la actualización de los procedimientos de FGC permite
efectivamente cumplir con los requisitos que ha exportado.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de este listado de Requisitos de seguridad
exportados hacia la operación o el mantenimiento por parte de FGC.

Listado de Requisitos de seguridad exportados hacia otros equipos
Siempre cuando el Adjudicatario justifique que no puede mitigar un riesgo solo con el alcance del
presente contrato, podrá pedir a FGC la exportación de requisitos de seguridad hacia otros equipos en
interfaz con su suministro.
Para ello, el Adjudicatario emitirá un documento con el listado de Requisitos de seguridad exportados
hacia otros equipos, en el cual identifica:
•

Los requisitos de seguridad para los cuales el Adjudicatario pide que sean exportados por
otros equipos en interfaz con su suministro;

•

El origen de dichos requisitos en los análisis de seguridad

•

La debida justificación que la transferencia de los requisitos es necesaria ya que el riesgo no
puede cerrarse solo en base al suministro del Adjudicatario.

Para cada requisito de seguridad para el cual el Adjudicatario pide que se transfiera, FGC informará el
Adjudicatario si acepta o no que se exporte el requisito.
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El listado de requisitos de seguridad exportados hacia otros equipos debe ser consistente con el
Registro de Peligros del Adjudicatario.
Cabe precisar que, del mismo modo, el Adjudicatario podrá recibir requisitos de seguridad exportados
hacia su suministro por otros equipos en interfaz.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de este listado de Requisitos de seguridad
exportados hacia otros equipos por parte de FGC.

Listado de los Equipos Críticos para la Seguridad
El listado de los equipos críticos para la seguridad es una lista de los elementos y sus características
que contribuyen a la seguridad del tren. Recopila todos los equipos que puedan contribuir a un evento
que pueda tener consecuencias de gravedad “Catastrófico” o “Crítico” (véase apartado 3.1).
Estos equipos deben haber sido previamente identificados a través de los estudios de seguridad del
Adjudicatario.
El formato del listado de los equipos críticos debe permitir proporcionar para cada equipo crítico la
información siguiente:
•

Un identificador único para cada elemento crítico para la seguridad;

•

La descripción del equipo, pudiendo ser un componente, un equipo, una interfaz... El nivel
típico de identificación de los equipos debe ser el nivel de equipo remplazable en
mantenimiento (tipo URL – Unidad Remplazable en Línea);

•

La referencia del estudio de seguridad donde se identificó la criticidad del elemento;

•

El riesgo potencialmente provocado por el elemento, tal como aparece en el Análisis
Preliminar de Riesgos, así como su criticidad;

•

Una descripción de las medidas de mitigación que se han tomado para la reducción del riesgo
a un nivel aceptable (criterio de diseño, de prueba, de control de fabricación, de control de los
recambios, procedimientos de operación o mantenimiento...);

•

Las precauciones y controles que deben efectuarse en la fabricación, el montaje y la
instalación de los equipos (tolerancias, materiales, controles…);

•

Referencia de los planos y manuales de operación y mantenimiento que describen el
elemento.

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de este Listado de los Equipos Críticos para la
Seguridad por parte de FGC.

Dosier de Seguridad (Safety Case)
Objeto
El Adjudicatario entregará un dosier de seguridad de las locomotoras.

Página 24 de 33

El objetivo de este Dosier es demostrar que los estudios de seguridad realizados durante las fases del
ciclo de vida del proyecto permiten asegurar un nivel de seguridad aceptable y acorde con las exigencias
de FGC.
Para ello, el documento presenta:
•

una descripción global de la locomotora, así como de los requisitos de seguridad asociados;

•

una síntesis de las tareas de seguridad llevadas a cabo;

•

Las conclusiones de los estudios de seguridad, con objeto de demostrar el alcance de un nivel
de seguridad aceptable;

•

Según las fases, los eventuales puntos que quedan abiertos en lo referente a la seguridad.

Antes de la puesta en servicio, el Adjudicatario debe entregar un Dosier de Seguridad que concluye de
manera inequívoca y positiva sobre la garantía del alcance de un nivel de seguridad aceptable.
Este Dosier ira acompañado del informe de evaluación independiente correspondiente (véase apartado
5.)
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Dosier de Seguridad por parte de FGC.

Contenido del Dosier de Seguridad (Safety Case)
El Dosier de Seguridad deberá seguir la estructura siguiente:
•

Parte 1 Definición de Sistema (= el tren)
Esta parte debe definir o hacer referencia con precisión a la locomotora objeto del Dosier de
seguridad, incluyendo la documentación de diseño, de operación y de mantenimiento aplicable.
Debe referenciar la documentación que permite identificar los números de versión y el estado
de modificación de todos equipos.

•

Parte 2 Informe sobre la Gestión de la Calidad
Esta parte debe contener la evidencia sobre la gestión de la calidad a lo largo del proyecto.
Debe demostrarse que la calidad del tren y de sus equipos haya sido controlada por un sistema
eficaz de gestión de la calidad durante su ciclo de vida. Se debe ofrecer evidencia documental
para demostrar esto en el Dosier de Seguridad.

•

Parte 3 Informe sobre la Gestión de la Seguridad
Esta parte debe contener la evidencia sobre la gestión de la seguridad a lo largo del proyecto.
Debe demostrarse que le proceso de gestión de la seguridad haya sido gestionado en
conformidad con el proceso de gestión para RAMS descrito en la Norma Europea EN 50126.

•

Parte 4 Informe de seguridad técnica
Esta parte debe contener la evidencia sobre la Seguridad funcional y técnica del tren. Para ello,
deben explicarse los principios técnicos que aseguran la seguridad del diseño, haciendo
referencia a todos los estudios de seguridad realizados por el Adjudicatario, y presentando una
síntesis de cada uno de estos estudios.
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Se debe presentar el estatus del Registro de Peligros.
•

Parte 5 Referencias a Informes de Seguridad
Esta parte debe hacer referencias a Informes de Seguridad de cualquier subsistema o equipo,
de los que depende el Dosier de Seguridad del tren, en especial informes de los proveedores
del Adjudicatario. Además, debe demostrarse que los eventuales requisitos de seguridad
exportados a nivel de tren e identificados en estos informes se han tenido en cuenta
adecuadamente por el Adjudicatario.

•

Parte 6 Conclusión
Esta parte debe resumir las evidencias presentadas en las partes anteriores del Dosier de
Seguridad y argumentar si el tren alcanza un nivel de seguridad aceptable.

Versiones del Dosier de Seguridad (Safety Case)
El Dosier de Seguridad se entrega en varias etapas del proyecto, con un nivel de detalle acorde con el
avance del proyecto:
•

Dosier de Seguridad – Versión a final de diseño: Esta versión debe demostrar que el diseño
de la locomotora permite cumplir con los requisitos de seguridad. Debe ser aceptada por FGC
antes del inicio de la fabricación del tren.

•

Dosier de Seguridad – Versión antes de las pruebas dinámicas: Esta versión debe
demostrar que la locomotora puede iniciar las pruebas dinámicas con el nivel de seguridad
esperado, siempre cuando se cumplen los procedimientos de prueba. Debe ser aceptada por
FGC antes de que puedan iniciarse las pruebas dinámicas de la locomotora.

•

Dosier de Seguridad – Versión para la Puesta en Servicio: Esta versión debe demostrar la
locomotora puede entrar en servicio comercial con un nivel de seguridad aceptable, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad. Debe ser aceptada por FGC para que el tren pueda entrar en
servicio comercial

•

Dosier de Seguridad – Versión a final de garantía: En caso de que durante la garantía, el
material rodante haya sido modificado y ya no se corresponda con la configuración cubierta por
el dosier de la puesta en servicio, el adjudicatario actualizará el dosier de seguridad para que
refleje el estado del sistema a final de garantía. Esta actualización recoge todos los dosiers de
no regresión de la seguridad que se hayan emitido durante la garantía.

Cada versión del Dosier de Seguridad deberá ir acompañada por el correspondiente Informe de
Evaluación Independiente de la Seguridad (véase apartado 5)

Actas de conformidad de cada unidad
El Dosier de Seguridad de la locomotora demuestra la seguridad de la locomotora como serie.
Para cada unidad, se deberá establecer un acta de conformidad de cada unidad, estableciendo que la
unidad es conforme a la serie, y asimismo cumple con lo establecido en el dosier de seguridad.
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Cada acta deberá ir acompañado de una aceptación por parte del evaluador independiente (véase
apartado 5).

Dosiers de No Regresión de la Seguridad (DNRS)
Una vez que el material rodante se haya puesto en servicio, en caso de que se tenga que realizar alguna
modificación, el Adjudicatario deberá analizar las consecuencias de cada modificación sobre la
seguridad.
El análisis de seguridad de las modificaciones puede abarcar modificaciones del hardware o del
software de la locomotora.
Asimismo, para cada modificación, el Adjudicatario realizará un análisis de no regresión de la seguridad,
con el objetivo de verificar:
•

Que las modificaciones que se realizan respeto a la versión anterior no tienen ningún impacto
sobre el cumplimiento de los requisitos de seguridad,

•

Que las modificaciones realizadas se han validado desde el punto de la seguridad.

A través de este análisis, se debe demostrar tanto que las modificaciones no introducen nuevos riesgos,
y que no comprometen el funcionamiento seguro de las partes que no se han modificado.
Como resultado del análisis, para cada modificación, el Adjudicatario emite un Dosier de No Regresión
de la Seguridad que demuestra que el nivel de seguridad no se ha rebajado respeto a la versión anterior.
Para cada modificación, el Adjudicatario deberá obtener la aceptación del Dosier de No
Regresión de la Seguridad correspondiente por parte de FGC.
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7

Control de las actividades de seguridad por parte de FGC

Todos los documentos de seguridad del Proyecto, según relación y alcance de los mismos definido en
el presente documento de requisitos de seguridad, deberán ser aprobados por FGC. El proceso de
aprobación de los documentos por parte de FGC es el definido en el pliego de condiciones técnicas.
La aprobación por parte de FGC de los documentos de seguridad no disminuye la
responsabilidad del Adjudicatario acerca de la seguridad de las locomotoras entregadas en el
ámbito del presente Contrato.
Adicionalmente, FGC podrá realizar auditorías de seguridad del Adjudicatario, bien en las oficinas del
Adjudicatario o de sus proveedores según los aspectos relacionados con la seguridad que FGC desea
auditar.
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8

Planificación de la entrega de la documentación de seguridad

La tabla siguiente indica los plazos de entrega de la documentación de seguridad.
Una vez entregado un documento, el Adjudicatario deberá actualizarlo hasta que FGC lo apruebe, o
cada vez que el avance del proyecto implique que el contenido del documento no se corresponda con
el diseño o la realización del tren.
Entregable

Primera Entrega

Plan de Gestión de la Seguridad

Versión preliminar en la oferta
45 días después de la firma del contrato

Plan de Evaluación Independiente de la
Seguridad

45 días después de la firma del contrato

Análisis Preliminar de los Riesgos
(APR)

Versión preliminar en la oferta

Análisis de los Modos de Fallos, de sus
Efectos y Criticidad (AMFEC)

6 meses después de la firma del contrato

Análisis por Arboles de Fallos (FTA)

9 meses después de la firma del contrato

Análisis de Riesgos debido a la
operación o soporte (O&SHA)

9 meses después de la firma del contrato

Informe de asignación de los niveles de
Integridad de Seguridad (SIL).

6 meses después de la firma del contrato

Informe de demostración de los niveles
de Integridad de Seguridad (SIL).

Con el Dossier de Seguridad (versión antes de las
pruebas dinámicas)

Notas de seguridad y estudios
complementarios

Con el Dossier de Seguridad (versión antes de las
pruebas dinámicas)

Registro de Peligros (Hazard Log)

4 meses después de la firma del contrato.

4 meses después de la firma del contrato

A partir de su primera entrega, debe actualizarse y
entregar cada 3 meses, pasando a cada mes en el último
año antes de la puesta en servicio
Listado de Requisitos de seguridad
exportados hacia Operación o
Mantenimiento

9 meses después de la firma del contrato

Listado de Requisitos de seguridad
exportados hacia otros equipos

9 meses después de la firma del contrato

Listado de los Equipos Críticos para la
Seguridad

12 meses después de la firma del contrato
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Entregable

Primera Entrega

Dosier de Seguridad (Safety Case)

Versión a final de diseño : al final de los estudios de
diseño, o 12 meses después de la firma del contrato
(según llegue lo primero)

Acompañado del correspondiente
informe de evaluación independiente de
la seguridad

Versión antes de las pruebas dinámicas: 2 meses
antes del inicio de las pruebas dinámicas
Versión para la Puesta en Servicio: 1 mes antes de la
puesta en servicio de la primera unidad.
Versión a final de garantía: 1 mes antes del fin de la
garantía

Actas de conformidad de cada unidad

1 semana antes de la puesta en servicio de cada unidad

Dosier de No Regresión de la
Seguridad (DNRS)

1 semana antes de la puesta en servicio de la
modificación considerada en el dosier.
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Anexos
Anexo 1 - Flujograma para selección del principio de aceptación de riesgos
“Código Práctico”

Fuente: RSSB, GNGE/GN8643 / Guidance on Risk Evaluation and Risk Acceptance, Issue Two: June
2014 Rail Industry Guidance Note.
En cualquier caso, el uso de un código práctico para mitigar un riesgo debe ser aceptado por
FGC.
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Anexo 2 - Documentos elegibles como “Código Práctico”
A continuación se describen los documentos que pueden considerarse como un código práctico tal
como lo define el reglamento 402/2013.
Este apartado no se sustituye al reglamento 402/2013 acerca que los códigos prácticos, sino que sirve
para definir que se considera como un código práctico por FGC.
Los códigos prácticos deberán satisfacer como mínimo los siguientes requisitos:
a) Tener un amplio reconocimiento en el sector ferroviario. En caso contrario, los códigos prácticos
deberán justificarse y ser aceptados para el Organismo de Evaluación.
b) Ser pertinentes para el control de los peligros considerados en el sistema objeto de evaluación.
c) Ponerse a disposición de los organismos de evaluación para que puedan evaluar la idoneidad
tanto de la aplicación del proceso de gestión del riesgo como de sus resultados.
Códigos prácticos que tienen un amplio reconocimiento en el sector ferroviario incluyen:
-

Normas europeas (EN) e internacionales (ISO)

-

Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad

-

Normas nacionales de seguridad notificadas*

-

Normas técnicas nacionales notificadas*

También puede aplicarse normas y documentación de FGC y españolas, siempre cuando cumplen
con los requisitos listados previamente.
* : las normas notificadas corresponden con norma o legislación que ha sido notificada por la
Autoridad Nacional de Seguridad (ANS) de un país miembro de la Unión Europea (en el caso de
España, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria).
En cualquier caso, el uso de un código práctico para mitigar un riesgo debe ser aceptado por
FGC.
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Anexo 3 – Flujograma para selección del principio de aceptación de riesgos
“Sistema de Referencia Similar”
Según el reglamento, un sistema de referencia deberá satisfacer al menos los siguientes requisitos:
a) haber acreditado en la práctica un nivel aceptable de seguridad y seguir estando por ello
autorizado en el Estado miembro donde se vaya a introducir el cambio;
b) tener funciones e interfaces similares al sistema evaluado;
c) utilizarse en condiciones de explotación similares al sistema evaluado;
d) utilizarse en condiciones ambientales similares al sistema evaluado.

Fuente: RSSB, GNGE/GN8643 / Guidance on Risk Evaluation and Risk Acceptance, Issue Two: June
2014 Rail Industry Guidance Note.
En cualquier caso, la elección de un sistema similar para mitigar un riesgo debe ser aceptado
por FGC.
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