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1

Objecte del plec

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és el de definir les característiques de la nova
locomotora mixta (adherència/cremallera) tipus dual (dièsel i elèctrica) per a la línia Llobregat Anoia
i el cremallera de Montserrat.
2 Abast
Mitjançant la present licitació, es pretén donar resposta a l'adquisició d’una nova locomotora mixta
(adherència/cremallera) tipus dual (dièsel i elèctrica), d'ample mètric i amb velocitat màxima en
adherència de 60 km/h i en cremallera de 25 km/h per ser operada tant en a la línia de LlobregatAnoia com en la línia del cremallera de Montserrat.
3 Normalització
Com unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional definides en la fitxa UIC800.00.0.
Tots els elements del subministrament estaran d'acord amb les normes aplicables UNE, EN, CEI,
UIC, ISO o altres especificacions tècniques que FGC consideri oportú seguir en el desenvolupament
del projecte o en l'apartat assaigs i / o, si no, les pròpies de els constructors que previ acord amb
FGC, s'especificaran i lliuraran.
4 Especificacions generals del projecte
S'ha d'entendre aquest projecte com claus en mà.
De forma general, hauran de complir-se les especificacions tècniques descrites en aquest plec, si
bé s'atorga llibertat als licitadors per presentar les solucions o millores que considerin oportunes. El
licitador haurà d'aportar resposta a cadascuna de les especificacions tècniques del plec d'acord al
format de l'annex I per a facilitar la revisió de la proposta tècnica en forma "clause by clause".
La proposta ha d'incloure un pla de treball en el qual quedin perfectament identificades les diferents
fases del projecte amb detall de cadascuna d'aquestes en escala temporal.
La proposta tècnica presentada garantirà el funcionament del material per un període no inferior a
30 anys.
L’adjudicatari treballarà estretament amb el client i lliurarà totes les informacions i documents
necessaris que se li sol·licitin.
S'haurà de preveure la participació de l’adjudicatari en les reunions de seguiment acordades en fase
de projecte i d'execució.
De forma general, la locomotora s’haurà d'ajustar a l'estat de l'art i a les normatives actuals, amb
l'objectiu d'assolir un acompliment d’una fiabilitat i disponibilitat òptims. Seran assimilables a altres
locomotores existents en el mercat amb resultats provats, allunyant-se de prototips o solucions ex
profeso.
4.1

Dades generals de la línia de Llobregat-Anoia

Com a informació general, es donen a continuació les dades de Ia línia de Llobregat-Anoia:
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Dades generals i característiques geomètriques de la Línia Llobregat - Anoia
Tensió nominal de catenària

1500 Vdc

Altura mínima de la catenària

4,07 metres

Ample nominal de la via

1.000 mm

Radi mínim de curvatura a via general

90 m

Radi mínim d’inscripció de la màquina

50 m

Radi mínim de circulació

90 m

Peralt màxim

110 mm

Rampa de peralt

3 mm / m

Rampa de 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)

Desgast admissible de carril (vertical + horitzontal)

15 mm

Desgast màxim horitzontal

7,5 mm

Sobreample per a R≥200 m

5 mm

Sobreample per a R<200m

10 mm

Tolerància de muntatge

+5 mm, -3 mm

Nota: A efectes de gàlib, a l'ample nominal es sumarà en el seu cas, el sobreample corresponent,
la tolerància de muntatge i el desgast mitjà horitzontal de carril..
AG = AN + Sac + To + dh
AG = Ample de via a efectes de càlcul de gàlib..
AN = Ample nominal.
Sac = Sobreample per curvatura.
To = Tolerància de muntatge de carrils
dh = desgast horitzontal
Dades generals i característiques geomètriques del Cremallera Montserrat
Tensió nominal de catenària

1500 Vdc

Altura mínima de la catenària

4,14 metres

Ample nominal de la via

1.000 mm
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Dades generals i característiques geomètriques del Cremallera Montserrat
Radi mínim de curvatura a via general

75 m

Rampa de pendent màxima

155.79 mil·lèsimes

Tipus de cremallera

ABT

4.2

Normativa aplicable

El disseny general del material, i en particular de cada subconjunt, s'haurà d'adaptar a les normes
EN generals vigents i a les prescripcions definides en el present document. En concret, per al
rodatge en cremallera, s'han de prendre en consideració les prescripcions de la normativa Suïssa
AB-EBV (IP-Rail), no obstant, si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o
entrés en contradicció amb alguna de les prescripcions particulars del plec, el constructor haurà
d'indicar a FGC aquesta circumstància i la seva motivació, havent FGC autoritzar l'alternativa
adoptada.
5 Especificacions tècniques particulars de la locomotora
5.1

Característiques generales

Les característiques tècniques principal de la locomotora bimodal seran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Pes màxim (amb llast) :30 t (15 t per eix)
Esforç màxim en arrencada (adherència) : 70 kN
Esforç màxim en arrencada (cremallera) : 135 kN
Potència màxima en llanta en mode elèctric : 700 kW
Potència contínua en llanta en mode elèctric : 600 kW
Potència contínua en llanta en mode tèrmic : 400 kW
Frenada en recuperació (continu): 600 kW
Frenada amb reòstat (continu), en cremallera : 550 kW
Frenada amb reòstat (continu), en adherència : 400 kW
Càrrega de remolcada màxima:
o en adherència fins 55 ‰ : 80 t
o en cremallera fins 150‰ (sistema de fre 1 muntat en remolc) : 37 t
Velocitats màximes:
o en adherència 60 km/h
o en cremallera direcció ascendent 25 km/h
o direcció descendent 150 ‰ 19 km/h
Diàmetre de rodes nova/usada : 772/756 mm
Roda dentada motriu : 18 dents
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Figura 1.. Gràfica de tracció i velocitat

5.2

Gàlib

La locomotora es dissenyarà per a circular per la línia de Llobregat-Anoia i el cremallera de
Montserrat. El gàlib màxim de les mateixes s'haurà d'inscriure al "Contorn de referència per al
material rodant o gàlib cinemàtic de la línia LA i Cremallera de Montserrat". S'adjunta en l'annex III
el plànol amb el contorn de referència per al material rodant de la línia LA i en l’annex IV el contorn
de referència per al material rodant destinat al Cremallera de Montserrat.
L’adjudicatari haurà de justificar en les seves ofertes que no hi ha possibilitat que en cap moment,
per efecte de la flexibilitat de la suspensió o altres causes, el vehicle sobrepassi els límits del gàlib,
imposant si cal dimensions més restringides.
5.3

Xassís

L'estructura principal (planxa inferior, llarguers laterals, plaques frontals) estarà construïda en làmina
d’acer d’alta qualitat.
La locomotora es dissenyarà per tal de que acompleixi els requeriments de la categoria P-3 pel que
fa a la resistència al xoc segons norma EN 12663-1.
En el marc, muntats lateralment, s’hi disposaran els tancs per lubricació de les pestanyes i rodes
dentades, els dipòsits d'aire comprimit, dos interruptors per descens en mode degradat, 4 sorreres i
els dos dipòsits de gasoil.
Respecte a l’aixecament de la locomotora:
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a) En tallers
En els tallers s'efectuarà mitjançant quatre gats actuant sobre el bastidor del vehicle, havent de
preveure unes plaques de suport per a aquest fi, que facilitin l'assentament de les ungles dels gats.
Els quatre suports es trobaran a igual altura respecte al nivell del carril i seran exteriors als eixos,
per tal de garantir I’ estabilitat del vehicle pujat en gats. En els plànols del vehicle que obligatòriament
lliurarà el subministrador figuraran indicats aquests punts. Hauran pintar-se en el bastidor els punts
d’aixecament.
b) En descarrilaments
Excepcionalment, com pot ser el cas de descarrilaments, ha de poder ser aixecat el vehicle
mitjançant gats col·locats sota de qualsevol punt en el contorn del bastidor. Per a ambdues
eventualitats, el vehicle estarà dissenyat de tal manera que l'aixecament, amb els seus eixos
penjant, no suposi cap deteriorament dels elements de la suspensió.
La locomotora disposarà en ambdós extrems d’un aparta-obstacles robust i d’alçada regulable. Les
rodes estaran protegides per aparta-pedres suplementaris.
5.4

Cabina de conducció

La cabina estarà construïda en xapa d'acer amb perfils soldats. Els perfils estaran dissenyats perquè
puguin ser protegits des de l'interior, amb materials anticorrosius. La cabina estarà muntada
elàsticament dissociada del xassís.
En cadascuna de les cabines s’hi col·locarà un panell de control en el sentit de la marxa.
Les cabines de conducció es separen de la sala de màquines per portes (protecció contra la
contaminació acústica). Les cabines disposaran d’un mínim de quatre seients per al personal de
suport addicional. El seient de conducció haurà de ser de suspensió neumàtica i d’una qualitat i
prestacions equivalents a la resta de seients del parc de FGC.
Al sostre de la cabina s’hi ubicarà el pantògraf, l’interruptor principal i per sobretensió, el reòstat de
frenada, dues unitats de refrigeració per al motor dièsel (refrigeració per aigua i càrrega d'aire), el
xiulet de locomotora i les antenes de ràdio.
Les dues cabines disposaran de calefacció i aire acondicionat.
La sala de màquines es composarà de dues àrees:
•
•

Àrea de motors dièsel amb instal·lació de tractament de gasos d’escapament i dipòsit d’urea,
així com, en una ubicació separada, el compressor i la bomba de buit.
Àrea d'instal·lacions elèctriques amb el convertidor, la torre de refrigeració, així com l’armari
principal d’instal·lacions elèctriques amb els commutadors per al trànsit en mode elèctric /
tèrmic, bateries, etc.

Altres components elèctrics i el panell pneumàtic es disposen en armaris independents
El lloc de conducció disposarà de:
•
•
•
•

Un vidre frontal de seguretat calefactat que s'estén sobre tota l'amplada de la locomotora.
Una finestra lliscant amb l'element fix calefactada
Una finestra integrada a la porta calefactada
Una finestra lateral (no climatitzada)

Totes les finestres estaran equipades amb perfils de subjecció reemplaçables.
El terra haurà de ser desmuntable per poder accedir als elements situats entre aquest i el xassís, i
amb revestiment antilliscant i resistent al desgast.
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Le revestiment interior estarà constituït per planxes d’alumini collades a l’estructura de la cabina.
5.5

Shuntat de circuits de via i balises senyalització

El vehicle haurà de shuntar els circuits de via. Es prendrà com a referencia de valors de resistència
elèctrica, els valors definits en la UIC 512.
Si algun dels punts no pogués ser complert, l’adjudicatari haurà de dotar la locomotora d'un eficaç
sistema de shuntat de via a força de dispositius "fregadors" acreditats.
La locomotora haurà d’incorporar l’espai per a que en un futur es pugui instal·lar un sistema de
senyalització per balises FAP. Aquest espai ha d’estar tant en el bastidor per ubicar les antenes com
en la cabina per ubicar el material embarcat del sistema.
5.6

Rodes

Les rodes han de ser de tipus monobloc, amb disseny que redueixi al màxim els sorolls produïts pel
rodament.
Pel que fa a les especificacions generals, s'admetrà el que estableix la norma UNE-EN 13262: 2005
+ A2: 2011. El perfil de rodament serà el vigent a FGC. A l'Annex V es pot trobar aquest perfil.
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 retorneig o reperfilat.
El diàmetre mínim d'ús de la roda quedarà marcat clarament a l'exterior de la llanta. S'indicarà en
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.
Per a cada eix muntat es remetrà el diagrama corresponent de les pressions de calat.
Les rodes estaran previstes per a ser retornejades en els torns de bancada o fossat d'FGC.
En cada sentit de la marxa hi haurà un sistema deflector d’obstacles.
5.7

Motor dièsel

La locomotora disposarà d’un motor dièsel de 8 cilindres i potència nominal de 480 kW a 1800 rpm.
El disseny ha de permetre, al ser el règim del motor (rpm) independent de la velocitat de circulació,
que la velocitat de gir del motor, per qualsevol potència predefinida, es trobi en el punt de
funcionament dinàmic que minimitzi el consum de combustible.
L’admissió d’aire es realitzarà a través d’un filtre situat a la sala de màquines. Els gasos
d’escapament s’aconduiran al catalitzador a través d’uns ràcords flexibles.
El motor haurà d’acomplir, com a mínim, la norma Euro-IIIB. Disposarà de sistema SCR i de filtre de
partícules.
5.8

Generador i motors de tracció

El generador principal serà del tipus asíncron, trifàsic i tetrapolar i formarà una única unitat
constructiva amb el motor dièsel. Estarà equipat amb sondes de temperatura que permetin la
desconnexió selectiva en cas de temperatures massa elevades. L’única peça susceptible de ser
substituïda és el palier del rotor, quina vida mitjana serà de 1,5 M Km.
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Els dos motors de tracció seran del tipus asíncron trifàsic, amb ventilació transversal forçada que
garanteixi el refredament inclús a baixa velocitat. Tot i així, es muntaran sondes de temperatura.
L’estator serà de perfils de coure aïllats. El rotor es formarà amb barres de coure electrolític en gàbia
d’esquirol.
El convertidor de tracció estarà constituït per un ondulador IGBT, que actuarà de convertidorgenerador, d’onduladors IGBT actuant com a convertidors pels motors de tracció i per un tallador de
frenada IGBT, tots ells amb tres branques.
Tots els components del convertidor, així com el condensador intermedi, els transductors i la
ventilació s’allotjaran en un armari accessible de l’exterior.
L’energia generada en règim de frenada serà utilitzada pel convertidor per alimentar els serveis
auxiliars. L’energia en excés s’injectarà a la línia aèria de contacte o es dissiparà en forma de calor
a les resistències de frenada.
5.9

Dipòsits de gasoil/AddBlue

Disposarà de dos dipòsits laterals de gasoil, interconnectats, i amb una capacitat total no inferior a
500 l. Cadascun d’ells disposarà de testimoni de nivell i s’ha de poder reomplir de forma independent
amb el sistema de repostatge estàndard existent.
Disposarà d’un tercer dipòsit per a afegir aditiu AddBlue
5.10 Comandament tracció/fre
En el lloc de conducció es muntarà:
-

El manipulador de tracció / fre, tipus joystick
El combinador de frenada pel sistema 1 (pneumàtic)
El commutador pel sistema de frenada 2 (cremallera)
El polsador del xiulet
Panell indicador de: velocitat, esforç de tracció, manòmetre, indicadors
Polsadors per la selecció de velocitat

Addicionalment, es disposarà a la cabina de conducció o a la sala de màquines un panell indicador
amb les informacions no imprescindibles durant la conducció, com el nivell de dipòsits de gasoil,
manòmetres auxiliars, test de funcionament del motor dièsel, ....
Independentment de la frenada amb el manipulador, el maquinista ha de poder sempre frenar
d’urgència amb el sistema 1, que estarà dotat de dues electrovàlvules independents.
Addicionalment, en els trams de cremallera es podrà activar el sistema 2 mitjançant el seu
commutador. Aquest darrer sistema també s’activarà, de forma retardada, en cas de frenada
d’urgència amb el sistema 1.
Es permetrà alliberar el sistema pneumàtic per tal de poder remolcar la locomotora.
Igualment, es preveurà que, en cas de fallida del convertidor, es pugui circular en sentit descendent
a una velocitat de l’ordre de 10 km/h, aïllant aquest, mentre els motors de tracció i les resistències
de frenada segueixin actuant.
5.11 Sistemes auxiliars
La locomotora disposarà d’un circuit de 36 V CC, amb bateries similars a les dels actuals GTW, així
com d’una unitat de super caps per a l’arrencada del motor dièsel. Disposarà també d’una xarxa
interna de 400 V trifàsica de la qual s’alimentaran el compressor, la bomba de buit, els ventiladors
10
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dels motors de tracció, el ventilador de motor dièsel, la bomba de recirculació del convertidor i els
calefactors de vidres.
Tots els sistemes de refredament (ventiladors, torres de refrigeració, dipòsits) hauran de garantir
que la locomotora funcioni amb totes les seves prestacions quan la temperatura exterior sigui inferior
a 40ºC, admetent-se una disminució de potència quan aquesta temperatura se superi
5.12 Supervisió i seguretat
La locomotora estarà equipada amb:
-

Xiulet amb dos tons
Pedal d’home mort de doble accionament
Supervisió de sobrevelocitat
Supervisió antiretrocés

La locomotora disposarà d’un sistema d’enregistrament dels diferents senyals que intervenen en la
seguretat, amb característiques de registre jurídic.
5.13 Acoblament
El sistema d’acoblament (enganxall, sistema de fre, connexió elèctrica), ha de ser Alliance AAR-10
en cada una de les testeres de la locomotora. A més a més ha de disposar dels dispositius
necessaris per a ser compatible també amb la resta de material mòbil de l’explotació de cremallera
i del material auxiliar de la línia LA.
Ha de disposar d'acoblament pneumàtic no permanent per a la connexió amb altres vehicles.
Aquesta connexió pneumàtica disposarà de les corresponents claus d'aïllament i vàlvules de
retenció. La connexió pneumàtica s'ha de fer mitjançant mànegues situades en ambdós extrems de
la màquina. El tipus de connexió de les mànegues serà de connexió ràpida (G 1 1/4).
5.14 Imatge exterior i inscripcions
La locomotora estarà pintada amb els colors RAL 1003 (Obra pública) i negre en la zona del bastidor.
S'ha de garantir una vida mínima de la pintura exterior de 6 anys.
Serà preferible la utilització de pintura de poliuretà i assecat en forn dels recobriments.
Utilitzant els plànols generals de la locomotora, FGC lliurarà al fabricant un projecte d'imatge per a
la retolació pròpia d'FGC (logotip, nombre de vehicle, ...) la qual serà fabricat en vinil i col·locada
(testeres i laterals) per l'adjudicatari un cop la màquina estigui completament pintada.
S’haurà de preveure totes les inscripcions i pictogrames reglamentaris (segons RD1215) davant de
possibles riscos (elèctrics, atrapament, projeccions, superfície calenta ...) així com dels EPI
necessaris.
5.15 Prescripcions de protecció 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.
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6

Mantenibilitat i manteniment

L’adjudicatari de la locomotora haurà d'estudiar la disposició dels diversos aparells a bord del vehicle
de tal manera que es tinguin en compte els criteris de mantenibilitat i que sigui possible efectuar un
manteniment senzill.
S'evitarà, excepte en el cas de determinats elements específics, l'haver d'acudir al desmuntatge
previ d'elements per accedir al desmuntatge de l'element desitjat.
S'haurà de preveure la total accessibilitat al vehicle i als seus equips des de tots dos costats, bé
mitjançant duplicitat dels equips, bé mitjançant alguna disposició que permeti el seu accionament
perfecte des d'un o altre lateral, (desbloqueig del fre d'estacionament, claus de pas d'aire, preses
elèctriques, etc ...).
El pla de manteniment associat al vehicle haurà d'adequar-se al estat de l'art i la normativa vigent
pel que fa a manteniment d'aquest tipus de material mòbil.
El manteniment preventiu l’assumirà FGC.
7

Documentació tècnica

Amb el lliurament del vehicle, l’adjudicatari ha de lliurar a FGC una documentació que, com a mínim
constarà de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fitxa tècnica de la locomotora indicant prestacions i característiques tècniques
Memòria tècnica del projecte
Protocol d'assajos estàtics i en línia (adherència i cremallera) amb valors i toleràncies d'ajust
Pla de conjunt del vehicle (dimensions exteriors)
Pla de situació a bord del vehicle de tots els equips
Declaració CE
Certificat RD1215 de seguretat en les màquines
Manual d'operació del vehicle descrivint funcionament del mateix
Relació de símptomes d'avaries i possibles causes
Manual descriptiu del vehicle (sistemes mecànics, elèctric, pneumàtic, fre)
Pla de manteniment indicant les consistències a realitzar en cada tipus d'intervenció amb
les freqüències corresponents. Cada consistència estarà descrita i recolzada en la seva
norma tècnica de manteniment corresponent.
Manual de manteniment descrivint la manera de realitzar cadascuna de les consistències
definides en el pla de manteniment. Aquest manual contindrà totes les normes tècniques de
manteniment a què fa esment el pla de manteniment.
Fulles de revisió d'acord a cada tipus d'intervenció de manteniment definit en el pla de
manteniment
Esquemes elèctrics, pneumàtics, hidràulics
Plànols mecànics generals i d'especejament dels sistemes
Llista de materials amb referències creuades als esquemes anteriors
Llista de cables
Catàleg de recanvis amb referències i proposta de recanvis crítics recomanats
Estructura en forma d'arbre dels equips de vehicle amb relacions pare-fill
Documentació d'equips comercials
Tots aquells documents que el constructor consideri convenients per al manteniment i bon
servei del vehicle
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Tota la documentació escrita, esquemes i plànols s'hauran de lliurar preferiblement en català, tot i
que també s'acceptarà el castellà, en format digital .pdf indexat, en suport CD o DVD i en suport
paper. Així mateix, els noms i acrònims dels senyals elèctrics han de figurar també en català (o
castellà) en els esquemes elèctrics. Els plànols i esquemes s'han de presentar en format .dwg o pdf
indexat.
De forma general es lliuraran tres còpies de tota la documentació en els dos suports (digital i paper).
8

Recanvis i eines

El constructor ha de presentar inventari de les peces i equips de la locomotora amb número de
plànol i referència comercial.
Presentarà una proposta de llista de recanvi estratègic i utillatges necessaris per dur a terme el
manteniment preventiu i correctiu amb valoració econòmica de cada ítem.
A l’oferta existirà una partida específica de recanvis que en cap cas serà superior al 3 % de l’import
del contracte.
La quantitat de recanvis fungibles (filtres, sabates, greixos i olis, ...) ha de ser la necessària per cobrir
un any de treball.
Juntament amb la màquina es subministraran els recanvis, les eines i utillatges necessaris per al
manteniment.
El constructor ha de garantir el subministrament de peces de recanvi durant almenys 20 anys a partir
de la data de lliurament.
9
9.1

Inspecció i recepció
Consideracions generals

Per a l'acceptació per part d'FGC del vehicle, s'han de fer les proves d'inspecció durant la fabricació
i de recepció, que resultaran satisfactòries.
En aquells casos en què els resultats fossin negatius, el constructor està obligat a efectuar les
modificacions oportunes en el vehicle, per tal que els protocols finals de recepció siguin complerts a
satisfacció en la seva totalitat.
9.2

Revisió del disseny

Durant la fase de disseny i abans de la construcció dels grups constructius, l’adjudicatari ha de lliurar
els plànols generals i les especificacions de construcció. FGC i l’adjudicatari comentaran i avaluaran
aquests documents en el marc d'una revisió de disseny. Abans de la fabricació, FGC haurà d'haver
autoritzat tot el volum de subministrament.
Si l’adjudicatari fabrica components o grups constructius sense l'autorització del client, l’adjudicatari
haurà de portar a terme totes les eventuals modificacions posteriors sense dret a remuneració.
9.3

Inspecció durant la fabricació

9.3.1

Accés als llocs de construcció

Els representants autoritzats d'FGC tindran accés sempre a aquelles parts de les plantes del
constructor que tinguin relació amb el subministrament de materials o construcció dels vehicles, amb
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l'objecte d'inspeccionar materials, mètodes de fabricació i muntatge i especialització de la mà d'obra
durant el procés de treball.
El constructor donarà als representants de FGC tota classe de cooperació i facilitats per permetre la
necessària inspecció de tots els materials, mètodes de treball i equips.
S'han d'incloure en aquestes facilitats el subministrament de plànols, protocols de proves, diagrames
i tota mena de dades que puguin necessitar per a la deguda inspecció i comprovació del projecte,
materials, mètodes de treball, mà d'obra, tolerància i proves i assajos.
La presència dels representants de FGC a la planta de l’adjudicatari i dels seus subministradors no
eximeix de cap manera la responsabilitat de l’adjudicatari pel que fa al compliment dels plecs de
condicions, projecte i contracte, ni a la qualitat i funcionament de la locomotora.
9.3.2

Vigilància de materials i treball

FGC rebutjarà tots els materials i mà d'obra que no estiguin totalment d'acord amb les
especificacions.
Si FGC tingués evidència que s'han efectuat treballs defectuosos o que han estat utilitzats materials
en mal estat o de característiques inadequades i estimés convenient realitzar un examen dels
mateixos, l’adjudicatari ha de proporcionar els recursos i mà d'obra necessaris a l'efecte, en la forma
que FGC determini.
Qualsevol imperfecció de materials o de construcció que pugui descobrir-se, serà immediatament
corregida i a càrrec de l’adjudicatari.
El rebuig de qualsevol material no pot suposar mai un retard en els terminis de lliurament fixats per
l’adjudicatari.
9.4

Proves de recepció

L’adjudicatari ha de presentar durant la fase de projecte el protocol de proves, el qual ha de ser
validat per FGC. Així mateix, FGC pot determinar les proves que consideri oportunes en aquest
protocol. En primer lloc es duran a terme les proves a la fàbrica del client (FAT) i un cop superades
aquestes proves satisfactòriament, es traslladarà la locomotora a les instal·lacions de FGC i es
procedirà amb les proves en la línia LA i Cremallera (SAT).
Un cop l’adjudicatari hagi comunicat a FGC que el volum de subministrament es troba a punt per fer
les proves de recepció, s’establiran les dates de comú acord.
Durant les proves de recepció hi han de ser presents els representants d’FGC i de l’adjudicatari.
Si el resultat dels assaigs, d’acord amb el protocol establert, és satisfactori, s’establiran les oportunes
actes de recepció.
Si es troben fallades que impedeixin dur a terme de manera satisfactòria les proves de recepció,
FGC pot indicar a l’adjudicatari la suspensió de les proves fins que s’hagin corregit aquestes fallades.
En aquest cas, la paralització que pugui originar l’endarreriment és imputable a l’adjudicatari.
10 Homologació
L’adjudicatari lliurarà tots els plànols, documents i càlculs necessaris per procedir, a l’homologació
de la locomotora segons la normativa suïssa (OFT). Els costos derivats del procés d’homologació
aniran a càrrec de l’adjudicatari.
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11 Garantia
Es realitzaran reunions de seguiment amb periodicitat bimensual. En aquestes reunions a les quals
assistirà l’adjudicatari i FGC, es debatran els resultats de disponibilitat, fiabilitat i mantenibilitat i es
decidiran les accions oportunes.
11.1 Fiabilitat del material
FGC mesurarà la fiabilitat de la màquina d'acord al següent ràtio tècnic:
=

′ℎ

′

El valor mínim de fiabilitat que haurà de complir serà de 950 hores / avaria amb parada.
En aquest còmput no es tindran en compte les incidències amb causa aliena al constructor.
El període de demostració de la fiabilitat del vehicle és el mateix que el de la garantia.
Els mesuraments s'han de fer cada mes i s'avaluarà el primer període de 6 mesos, i a partir d'aquest
moment es realitzaran mensualment avaluacions parcials dels últims 12 mesos (taxa anual mitjana).
Per al mesurament dels resultats finals es prendran els valors obtinguts durant els últims 12 mesos
del període de garantia.
Si la fiabilitat obtinguda és inferior a la fixada, la garantia s'allargarà tants mesos com sigui necessari
per complir amb la condició anterior.
11.2

Disponibilitat del material

FGC mesurarà la disponibilitat de la màquina d'acord al següent ràtio tècnic:
% =1−

!

ℎ

(
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' ∙ 100
)

En aquest còmput es tindran en compte les hores d'aturada per revisió programada i per
manteniment correctiu.
Es fixa un valor de disponibilitat global del 98% durant els dos anys de garantia.
El període de demostració de la disponibilitat del vehicle és el mateix que el de la garantia.
Els mesuraments s'han de fer cada mes i s'avaluarà el primer període de 6 mesos, i a partir d'aquest
moment es realitzaran mensualment avaluacions parcials dels últims 12 mesos (taxa anual mitjana).
Per al mesurament dels resultats finals es prendran els valors obtinguts durant els últims 12 mesos
del període de garantia.
Si la disponibilitat obtinguda és inferior a la fixada, la garantia s'allargarà tants mesos com sigui
necessari per complir amb la condició anterior.
12 Formació del personal
Caldrà preveure la realització de cursos de formació al personal operatiu i al de manteniment de la
nova locomotora en grups i horaris que podran ser diferents en funció del personal al qual van
dirigits.
Aquesta formació tindrà un caràcter teoricopràctic i estarà dividida en quatre blocs:
•
•
•

Formació principal (explicació principal dels sistemes de la locomotora).
Formació de posada en servei.
Formació dels maquinistes.
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•

Formació de manteniment.

Es preveurà una part pràctica d'aquesta formació en horari nocturn, fora de l'horari de servei
comercial, per a poder realitzar proves en línia.
La durada d'aquests cursos i el programa detallat de formació s’acordarà entre FGC i l’adjudicatari.
13 Annexos
Annex I - Format de resposta clause by clause.
Annex II - Contorn referencia línia LA.
Annex III - Contorn referencia línia Cremallera Montserrat.
Annex IV - Perfil de rodadura de FGC.
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