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2. Plec de condicions 
 
2.1. Normativa legal aplicada 

El re disseny d’aquest pantògraf compleix els requisits de la següent normativa. 

 

2.1.1. Sobre pantògrafs 

 UNE-EN 50206-1. Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Pantógrafos: 

características y ensayos. Parte 1: Pantógrafos para vehículos de línea principal. 

Parts a destacar: 

 La introducció de la norma. 

 Punt 1: Punt on s’indica el objecte y el camp del projecte. 

 Punt 3: Punt on s’indiquen les diferents definicions referents als pantògrafs, en 

especial els apartats 3.1 i 3.2. 

 Annex A (Normatiu): Annex on es mostra el croquis d’un pantògraf amb les 

diferents part que el componen i les cotes de les diferents posicions de treball d’un 

pantògraf. 

 UNE-EN 50367. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de toma de corriente. Criterios 

técnicos para la interacción entre el pantógrafo y la línea aérea. 

Parts a destacar: 

 Punt 1: Punt on s’indica el objecte y el camp del projecte. 

 Punt 2: Punt on s’indica diferents normes a consultar. 

 Punt 3: Referents a les definicions. 

 Punt 5: Referent a la geometria del pantògraf i les seves característiques. 

 Punt 6.2: Referent als materials utilitzats per a la fabricació de tires de contacte. 

 Punt 7: Fa referència al resultat de la interacció entre el pantògraf i la catenària, en 

especial la força mitjana de contacte que fa el pantògraf sobre la catenària. 

 Annex A.2: On es mostra el perfil normalitzat per a un capçal de pantògraf 

europeu. 

 Annex C.1 i C.2: On es mostren en dues taules, els materials més utilitzats per a la 

fabricació de tires de contacte.  

 N.T.C MA 001. Prescripciones técnicas del material rodante convencional. 

Parts a destacar: 

 Tot el referent al apartat 3.3 “Exigencias vinculadas con la interface 

pantógrafo/catenaria”. 
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 Decisión de la Comisión de 21 de febrero de 2008 sobre la especificación técnica de 

interoperabilidad del subsistema de material rodante del sistema ferroviario 

transeuropeo de alta velocidad. 

Parts a destacar: 

 Tot el referent al apartat 4.2.8.3.7 “El pantógrafo como componente de 

interoperabilidad”. 

 Decisión de la Comisión de 6 de marzo de 2008 sobre la especificación técnica de 

interoperabilidad del subsistema de energía del sistema ferroviario transeuropeo de alta 

velocidad. 

Parts a destacar: 

 Tot el referent als apartats 4.2.1.4 “Fuerza de contacto estática” i 4.2.1.5 “Fuerza 

de contacto media”. 

 

2.1.2. Altra normativa 

Aquest projecte també complirà la llei de prevenció de riscos laborals 31/1995. 

També seguirà les següents normes: 

 UNE 157: Reglas generales para la redacción de un proyecto. 

 UNE 1027: Dibujos técnicos. Plegado de planos. 
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2.2. Materials utilitzats i assignació de materials a cada component 

En aquesta part del plec de condicions s’explica tots els materials utilitzats en les peces 

que no es troben en el mercat i no estan comercialitzats. També es detallen les característiques 

de cada material i posteriorment aquests materials s’assignen a cada peça segons els seus 

requeriments. 

 

2.2.1. Grafit 

El grafit és un mineral del carboni pur cristal·litzat. Te un color negre o gris fosc. Les 

característiques del grafit pel que fa a la seva utilització com a tires de contacte són les següents: 

 És un bon conductor elèctric i tèrmic. 

 Excel·lent lliscament, degut a les seves propietats lubrificants. Això permet 

reduir el desgast tant del pantògraf com del fil de contacte de la catenària. 

 Baixa resistència de contacte amb el material de fregament. 

 Distribució homogènia del corrent elèctric al llarg de la tira de contacte. 

 Sense problemes de fusió. 

 Gran estabilitat. 

 Te unes bones propietats d’esmorteïment. 

 Gran resistència a la corrosió. 

 Sense radio interferències. 

 Condicions estables de contacte. 

 Bon contacte, inclús en condicions climatològiques adverses. 

Per totes aquestes característiques el grafit és un material idoni per fabricar les tires de 

contacte del pantògraf. El grafit pot variar la seva qualitat segons les diverses impregnacions 

que s’hi apliquin. A continuació es mostra una imatge del grafit en estat natural. 

 

Imatge 7: Grafit. 
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2.2.2. Aliatges d’alumini 

 

2.2.2.1. Alumini 6082-T6 

Aquest aliatge d’alumini pertany a la sèrie 6000. Els principals elements aliants 

d’aquesta sèrie són el magnesi i el silici que confereixen una major resistència mecànica al 

alumini. Altres elements aliants però en menor proporció són el crom, el coure, el ferro, el 

manganès, el titani i el zinc.  

La denominació T-6 correspon al tractament tèrmic de posada en solució i envelliment 

artificial. 

Les característiques més comuns d’aquest aliatge d’alumini són les següents: 

 Lleugeresa, ja que la densitat del alumini es d’unes tres vegades inferior a la del 

acer. 

 Resistència mecànica degut als seus elements aliants: el magnesi i el silici. 

 Bon conductor elèctric degut a la seva baixa resistivitat elèctrica. 

 

2.2.2.2. Alumini 2024-T4 

Aquest aliatge d’alumini pertany a la sèrie 2000 i els seus principals elements aliants 

són el coure (incrementa les propietats mecàniques però redueix la resistència a la corrosió) i el 

magnesi (confereix un alta resistència després del conformat en fred). Altres elements aliants 

d’aquest aliatge però en menor proporció són el crom, el ferro, el manganès, el silici, el titani i 

el zinc. 

La denominació T-4 correspon al tractament tèrmic de posada en solució i envelliment 

natural. 

Les característiques d’aquest aliatge d’alumini són les següents: 

 Una mica més lleuger que l’aliatge 6082 T-6, ja que la seva densitat és 

lleugerament inferior. 

 Increment de les propietats mecàniques degut al coure com a element aliat. Per 

contra, disminueix la resistència a la corrosió. 

 Aquest aliatge te una resistivitat elèctrica lleugerament superior a la del aliatge 

6082 T-6.  

 

2.2.2.3. Breu descripció dels tractaments tèrmics dels aliatges d’alumini 

En aquest apartat faré un breu explicació de quins son els diferents tractaments tèrmics 

més utilitzats. 

 Homogeneïtzació: La homogeneïtzació s’efectua abans de la transformació, 

mitjançant un escalfament perllongat a una elevada temperatura. 
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Conseqüències de la homogeneïtzació: 

 Els aliatges responen més ràpidament a tractaments tèrmics posteriors 

com la recuita, el tremp i la maduració artificial. 

 Les característiques mecàniques són millorades. 

 Augmenta la resistència a la fatiga. 

 Recuita: La recuita significa que mitjançant un escalfament d’una determinada 

durada i a una temperatura definida, se li confereix la plasticitat màxima, 

disminuint el seu límit elàstic el més possible, amb l’objectiu d’obtenir la millor  

capacitat de deformació. 

Conseqüències de la recuita: 

 Menor dispersió de les característiques mecàniques. 

 A igualtat de resistència mecànica, major capacitat d’allargament, però 

amb un límit elàstic inferior. 

 Tremp: El tremp consisteix en portar l’aliatge a una temperatura el prou elevada 

perquè es trobi, d’una manera el més completa possible, en estat de solució 

sòlida i refredar-la ràpidament amb la finalitat de conservar, a temperatura 

ordinària y durant algun temps, un estat molt semblant al que tenia a la 

temperatura de dissolució.   

A continuació es mostra una taula on es pot observar les diferents designacions dels 

tractaments tèrmics de l’alumini. 

 

Taula 1:Designació dels tractaments tèrmics de l'alumini. 
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2.2.3. Acer F-1140 

Aquest acer pertany al grup dels acers al carboni i segueix la norma “UNE-EN 10083-

1:2008. Aceros para temple y revenid. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro”. 

Aquest acer al carboni és d’us general per una resistència mitja de 650 a 800 N/mm
2
 en estat 

bonificat, apte per a tremp superficial. 

 

2.2.4. Taula d’assignació dels materials 

Component Material Tractament 

Base del Pantògraf Acer F-1140 Tremp 

Suport Manxa Alumini 2024 T4 Envelliment natural 

Suport Manxa 2 Alumini 2024 T4 Envelliment natural 

Barra Base Alumini 2024 T4 Envelliment natural 

Barra Base Posterior Alumini 2024 T4 Envelliment natural 

Barres Superiors Alumini 2024 T4 Envelliment natural 

Barra Superior de reforç Alumini 2024 T4 Envelliment natural 

Acoblament  Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Tapa Acoblament Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Bastidor Frotador 

Component-1 
Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Bastidor Frotador 

Component 2 
Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Component Guia Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Tapa Cilindre Molla Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Banyes del Pantògraf amb 

suport per el cilindre 
Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Banyes del Pantògraf sense 

suport per el cilindre 
Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Eix de la tira de contacte Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Suport pletina Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Frotador de carboni Grafit pur Segons proveïdor 

Engranatge de l’eix Alumini 6082 T6  Envelliment artificial 

Cremallera Alumini 6082 T6 Envelliment artificial 

Altres components com 

(Cargols Allen, rosques, 

molles, coixinets, 

passadors..) 

Segons proveïdor Segons proveïdor 

Taula 2: Materials de cada component.  
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2.3. Procés de fabricació de cada component 

En aquest apartat s’explicarà breument quin es el millor procés de fabricació per a cada 

component del pantògraf. Els components que ja existeixen al mercat (cargols, rosques, 

passadors, coixinets...) no s’explicaran quin són els seus processos de fabricació, ja que això 

dependrà del proveïdor. A continuació es mostra una taula on es pot observar quin o quins 

processos de fabricació corresponen a cada component. 

Component Procés de fabricació 

Base del Pantògraf 
Doblegament de Xapa – Soldadura - 

Mecanitzat  

Suport Manxa Mecanitzat - Soldadura 

Suport Manxa 2 Mecanitzat - Soldadura 

Barra Base Extrusió – Soldadura - Mecanitzat 

Barra Base Posterior Extrusió – Soldadura - Mecanitzat 

Barres Superiors Extrusió – Soldadura - Mecanitzat 

Barra Superior de reforç Extrusió – Soldadura - Mecanitzat 

Acoblament  Mecanitzat 

Tapa Acoblament Mecanitzat 

Bastidor Frotador Component-1 Extrusió - Soldadura - Mecanitzat 

Bastidor Frotador Component-2 Extrusió - Soldadura - Mecanitzat 

Component guia Foneria - Mecanitzat 

Tapa Cilindre Molla Foneria - Mecanitzat  

Banyes del Pantògraf amb suport per el 

cilindre 

Doblegament de xapa - Soldadura - 

Mecanitzat 

Banyes del Pantògraf sense suport per el 

cilindre 

Doblegament de xapa - Soldadura - 

Mecanitzat 

Eix de la tira de contacte Mecanitzat 

Suport pletina Doblegament de xapa 

Frotador de carboni Segons proveïdor 

Engranatge de l’eix Mecanitzat 

Cremallera Mecanitzat 

Taula 3: Procés de fabricació dels components. 
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2.4. Procés de muntatge del pantògraf 

En aquest apartat del plec de condicions, s’explicarà el procés de muntatge del 

pantògraf, un cop que totes les peces anteriorment descrites ja s’hagin fabricat. 

També s’han de tindre a punt totes les peces que hem trobat al mercat i que no 

necessiten de fabricació especial (cargols, coixinets...). 

 

2.4.1. Components existents al mercat 

A continuació s’ha realitzat una taula amb tots els components mecànics existents al 

mercat que s’han utilitzat per al muntatge del pantògraf. 

Component Fabricant Referència Unitats 

Cargol Allen M4 L20 Rabourdin Industrie 527-4-20 6 

Cargol Allen M10 

L20 
Rabourdin Industrie 527-10-20 3 

Cargol M4 L30 Bülte screw_M4_30 8 

Cargol M6 Punta 

Esfèrica 
HALDER-Normalien EH 22030.0930 24 

Cargol M10 HALDER-Normalien EH 22690.0131 1 

Cojinete L10 Ames A-7-10-10 
6 

Cojinete L15 Ames B-10-15-15/20-3 2 

Cojinete L15b Ames A-10-15-15 
2 

Cojinete L20 Ames B-16-22-20/28-3 
4 

Cojinete L25 Ames B-16-20-25/24-2 2 

Cojinete L25b Ames A-10-15-15 
1 

Cojinete L32 Ames A-16-20-32 
5 

Cojinete L35 Ames B-20-28-35/35-4 
2 

Cojinete L35b Ames A-20-28-35 
2 

Espàrrec M10 L100 NORELEM 07020-410 2 

Espàrrec M8 L50 NORELEM 07020-208 
4 
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Molla L56 VANEL C.160.300.0560.A 4 

Pasador Punta 

Roscada M5 L20 
NORELEM 07534-06X20 2 

Pasador Punta 

Roscada M8 
NORELEM 07534-10X30 

1 

Pasador Punta 

Roscada M8 L22 
NORELEM 07161-08X10 

2 

Pasador Punta 

Roscada M8 L25 
NORELEM 07534-10X25 2 

Pasador Punta 

Roscada M10 
NORELEM 07534-12X40 

1 

Pasador Punta 

Roscada M10 L60 
NORELEM 07534-12X60 1 

Pasador Punta 

Roscada M12 
NORELEM 07534-16X40 

2 

Pasador Punta 

Roscada M16 
NORELEM 07534-20X70 

2 

Rosca M5 NORELEM 07240-05 
2 

Rosca M8 NORELEM 07240-08 
9 

Rosca M10 NORELEM 07240-10 4 

Rosca M12 NORELEM 07240-12 
2 

Pasador D5 L20 - - 4 

Pasador D16 L217 - - 
1 

Taula 4: Components mecànics existents al mercat. 

 

A continuació també s’hi pot observar una taula amb els components pneumàtics 

utilitzats en el pantògraf. 

Component Fabricant Referència Unitats 

Actuador Giratori DSM FESTO 173192  DSM-10-90-P 2 

Actuador pneumàtic EG  FESTO 15 885  EG-4-5-PK-2 2 

Manxa pneumàtica EB FESTO 36 493  EB-250-185 1 

Taula 5: Components pneumàtics existents al mercat.  
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2.4.2. Passes de muntatge del pantògraf 

 

2.4.2.1. Pas 1: Muntatge de la base del pantògraf 

El primer pas per muntar el pantògraf és muntar la base. Primer soldarem els tres 

suports de la base on van col·locats els aïllants al cos de la base. També soldarem els suports per 

poder muntar-hi posteriorment la barra posterior. Posteriorment soldarem també els suports on 

van ubicats els actuadors giratoris. Per finalitzar els procés de muntatge del conjunt de la base, 

fixarem els actuadors giratoris amb 4 cargols de M4x30 cadascun. També instal·larem els 

coixinets per poder posar-hi posteriorment la barra base del pantògraf. A continuació es mostra 

una captura de com es realitza el muntatge de l’actuador giratori i de la instal·lació dels 

coixinets i del passador roscat que subjectarà la barra base. Aquesta operació es repetirà a l’altre 

costat de la base. 

 

Captura 7: Muntatge de l'actuador giratori i dels coixinets. 

 

Posteriorment es procedirà al muntatge de la manxa pneumàtica. En les següents dues 

captures es mostrà com posicionar els dos suports de la manxa amb els seus corresponents 

cargols i espàrrecs. Pel que fa al suport 1 de la manxa, seran necessaris 2 espàrrecs de M8 i de 

longitud 50mm, amb les dues rosques corresponents de M8. 

 

Captura 8: Muntatge del suport 1 de la manxa. 
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Pel que fa al suport 2 de la manxa, també seran necessaris dos espàrrecs de M8 i de 

longitud 50mm amb dues rosques de M8. 

 

Captura 9: Procés de muntatge del suport 2 de la manxa. 

 

Per últim es fixarà la manxa al conjunt de la base mitjançant dos espàrrecs de M10 i de 

longitud 100mm i les seves corresponents rosques de M10. També s’hi fixaran els aïllants amb 

cargols Allen de M10x20. 

 

Captura 10: Muntatge de la manxa a la base del pantògraf. 

 

Un cop el muntatge de la base s’hagi finalitzat el resultat serà el següent. 
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Captura 11: Muntatge de la base un cop finalitzat. 

  

2.4.2.2. Pas 2: Muntatge de la barra base 

El primer pas per muntar la barra base, és introduir el coixinet corresponent en el forat 

passant del extrem superior de la barra base. En la següent captura es pot observar aquest pas. 

 

Captura 12: Muntatge del coixinet en l'extrem superior de la barra base. 

 

A continuació es procedirà a unir la barra base amb la base del pantògraf mitjançant dos 

cargols Allen de M16 amb els seus extrems roscats. En la següent captura es pot observar 

aquesta operació. 
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Captura 13: Unió de la barra base amb la base del pantògraf. 

 

2.4.2.3. Pas 3: Muntatge de la barra base posterior a la base del pantògraf 

En aquest tercer pas es procedirà a unir la barra base posterior amb la base del pantògraf 

mitjançant un cargol Allen de M10x60 amb la punta roscada per poder-hi roscar la rosca de 

M10 en l’altre extrem. 

 

Captura 14: Muntatge de la barra base posterior a la base del pantògraf. 

 

2.4.2.4. Pas 4: Unió de la barra base i la barra base posterior amb la barra superior 

Aquest quart pas serà una mica més complicat, ja que tindrem que unir les dues barres 

que tenen com suport la base del pantògraf amb la barra superior.  

Per començar, posarem els coixinets corresponents en la barra superior, en el punt on 
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s’han d’unir aquesta i la barra base. Desprès introduïm el passador de longitud 106mm, per 

finalment introduir un cargol de cap hexagonal de M10 per l’altre extrem del passador. 

Seguidament es realitza la unió entre la barra base posterior i la barra superior introduint 

per un extrem un cargol Allen de M10x40 amb l’extrem roscat i per l’altre extrem introduïm la 

rosca de M10. 

Finalment es procedeix al muntatge de les escombretes de coure entre la barra base i la 

barra superior. 

 

Captura 15: Muntatge entre la barra base i la barra base posterior amb la barra superior. 

 

2.4.2.5. Pas 5: Muntatge del capçal del pantògraf 

En aquest punt del muntatge, hem de introduir 4 molles en els 4 cilindres que hi ha en el 

component número 2 del bastidor. Un cop fet això, afegim a sobre les molles les 4 tapes 

cilíndriques on aniran subjectats els 2 eixos. 

 

Captura 16: Muntatge de les molles i les seves tapes. 
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Un cop realitzat aquest procés, afegirem els dos components guia que aniran inserits en 

les guies realitzades en el components número 2 del bastidor. Posteriorment s’afegeix el 

component número 1 del bastidor amb els dos cilindres hidràulics. A continuació s’uneixen els 

components 1 i 2 del bastidor, introduint primer de tot el corresponent coixinet i després el 

cargol Allen de punta roscada de M8x25 per un extrem i per l’altre la rosca de M8. També 

unirem els dos cilindres hidràulics als components guies mitjançant dos cargols Allen de punta 

roscada de M5x20 amb les seves dues rosques de M5. 

 

Captura 17: Muntatge dels components 1 i 2 del bastidor del capçal. 

 

2.4.2.6. Pas 6: Muntatge dels eixos 

Per muntar l’eix primer de tot hem de introduir les tres tires de grafit en els tres suports 

platina. Un cop encaixades les tires de contacte amb els suports, ho encaixem en  l’eix. A 

continuació es pot observar una captura referent a aquest pas del muntatge. 

 

Captura 18: Muntatge de les tires de contacte en l'eix. 

 

Un cop tenim muntat l’eix amb les tires de contacte, subjectarem les tires amb 4 cargols 

de punta esfèrica de M6, 2 en cada extrem de la tira de contacte. Repetirem l’operació dues 

vegades més, per tal de tindre les tres tires de contacte ben subjectades a l’eix. 
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A continuació, subjectarem un engranatge a un extrem de l’eix mitjançant tres cargols 

Allen de M4x20. Al forat central de l’engranatge introduirem un coixinet. En l’altre extrem de 

l’eix també hi ha un forat on s’han de col·locar dos coixinets més. 

 

Captura 19: Muntatge de l'engranatge amb l'eix i fixació de les tires de contacte. 

 

Per acabar el muntatge de l’eix s’han d’afegir les dues banyes als extrem de l’eix. En 

l’extrem on no hi ha l’engranatge s’instal·la  la banya sense actuador. En canvi, en l’extrem de 

l’eix on hi ha l’engranatge, s’instal·la la banya amb l’actuador pneumàtic. 

 

Captura 20: Muntatge de les banyes a l'eix. 

 

Tot aquest muntatge de l’eix s’ha de tornar a repetir per poder muntar els dos eixos al 

bastidor del capçal del pantògraf. El muntatge final de l’eix quedarà d’aquest manera, tal com 

mostra la següent captura. 
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Captura 21: L'eix ja muntat. 

 

2.4.2.7. Unió dels eixos al capçal del pantògraf 

En aquest pas es tracta d’unir, mitjançat un passador, l’eix amb el bastidor. Un cop ja 

hem introduït el passador el fixem mitjançant una clau. Aquesta operació la realitzem a l’altre 

extrem de l’eix i també amb l’altre eix, que s’ha de muntar a l’altre extrem del bastidor. 

 

Captura 22: Unió entre l'eix i el conjunt del bastidor del capçal. 

 

Per últim introduirem les escombretes de coure entre els dos components del capçal i 

entre les banyes i el capçal. Un cop muntat els dos eixos el capçal col·lector del pantògraf 

quedarà de la següent manera. 
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Captura 23:Capçal del pantògraf ja muntat. 

 

2.4.2.8. Pas 8: Unió entre el capçal del pantògraf i la barra superior 

Per unir el capçal del pantògraf amb la barra superior, primer introduirem els coixinets i 

posteriorment el cargol Allen de punta roscada i la rosca. El cargol ha de ser de M12 al igual 

que la rosca. Un cop feta la unió, hi posarem les dues escombretes de coure entre el capçal i la 

barra superior, per a que hi circuli millor el corrent elèctric i per a no danyar en excés els 

coixinets. 

 

Captura 24: Unió entre el capçal del pantògraf i la barra superior. 

 

De moment, a falta de instal·lar la barra de reforç superior, el pantògraf queda muntat 

de la següent manera,tal com es pot observar a continuació. 
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Captura 25: Pantògraf després de realitzar el pas 8. 

 

2.4.2.9. Pas 9: Unió entre l’acoblament i la barra de reforç superior 

La unió entre aquest dos elements es farà amb un cargol de punto rosada de M8 Amb el 

seu cargol corresponent a l’altre extrem. Abans d’això s’han de posar els dos coixinets, un a 

cada extrem de la unió. 

 

Captura 26: Unió entre l'acoblament i la barra de reforç superior. 
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2.4.2.10. Pas 10: Unió entre l’acoblament i la barra de reforç amb el capçal del 

pantògraf 

Aquesta unió es realitza mitjançant dos cargols Allen de M8x22 amb els seus cargols 

corresponents. També s’instal·larà un coixinet. 

 

Captura 27: Unió acoblament amb el capçal del pantògraf. 

 

2.4.2.11. Pas 11: Unió de la barra superior amb la barra de reforç 

Per unir la barra superior amb la barra de reforç, utilitzarem un cargol Allen de M8x25 

amb una rosca a l’altre extrem també introduirem dos coixinets per permetre una bona mobilitat 

de les dues barres. 

 

Captura 28: Unió entre la barra superior i la barra de reforç. 
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2.4.2.12. Pas 12: Pantògraf ja muntat 

Un cop acabat el muntatge del pantògraf, aquest tindria que quedar com es mostra en la 

següent captura. 

 

Captura 29: Pantògraf ja muntat. 
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2.5. Condicions de funcionament 

Per aconseguir un bon contacte entre el pantògraf i la catenària, el pantògraf ha 

d’aplicar una determinada força vertical sobre la catenària. Però el pantògraf es veu 

sotmès a diverses pertorbacions. Aquestes pertorbacions poden ser: 

 Estat geomètric de la via. L’estat geomètric de la via es compon dels següents 

paràmetres que definiré breument. 

 Anivellament longitudinal: Paràmetre que defineix les variacions de 

cota de la superfície de rodament de cada carril respecte un pla de 

comparació. 

 Anivellament transversal: Paràmetre que defineix la diferència de cota 

existent entre les superfícies de rodament dels dos carrils en una secció 

normal a l’eix de la via.  

 Ample de via: Determina la distància entre cares actives del caps dels 

carrils. Aquesta mesura es pren a 14 mm per sota de la superfície de 

rodament. 

 Anivellament: Paràmetre que , per a cada carril, representa la distància 

en planta respecte l’alineació teòrica. 

 Alabeig: Deformació de la alineació de la via per vinclament del carrils. 

A continuació es mostra un esquema dels diferents paràmetres geomètrics 

descrits anteriorment. 

 

Esquema 7: Diversos tipus de defectes d'anivellament. 
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Esquema 8: Ample de via. 

 

Esquema 9: Defecte de alabeig. 

 

Tots aquest paràmetres geomètrics descrits anteriorment han de estar entre un 

valors predeterminats. Si aquest paràmetres superen els límits admissibles fixats, poden 

provocar esforços excessius i deteriorament tant dels bugies com del pantògraf. 

 Moviment del vehicles ferroviaris. 

 Moviment de la catenària. 

Totes aquestes pertorbacions donen lloc a dos situacions que afecten en el bon 

contacte entre el pantògraf i la catenària. 

 El esforç aplicat per el pantògraf sobre la catenària es superior al desitjat, aquest 

fet ocasiona una elevació inadmissible de la catenària, provocant esforços 

excessius i que poden provocar la ruptura del fil de contacte. 

 El esforç aplicat per el pantògraf sobre la catenària es inferior al desitjat, aquest 

fet provoca l’aparició d’arcs elèctrics. Els arcs elèctrics sorgeixen quan el 

pantògraf perd el contacte amb la catenària en un espai breu de temps. Si 

l’aparició d’arcs elèctrics és freqüent això provoca un desgast excessiu tant del 

pantògraf com de la catenària 

És molt important conèixer el valor de l’esforç aplicat pel pantògraf per intentar evitar 

els dos factors anteriorment descrits, per poder fer un bon disseny tan del pantògraf com de la 

catenària.  
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2.6. Seguretat en el funcionament del pantògraf 

En els següents apartats s’explicaran les mesures de seguretat que ha de complir el 

pantògraf per a un correcte funcionament. 

 

2.6.1. Sistema operatiu del pantògraf 

El sistema operatiu del pantògraf ha de permetre separar la tira de contacte del pantògraf 

del fil de contacte en uns 3 segons, ja sigui amb el tren aturat o a velocitat màxima, ja que 

aquesta serà la distància mínima d’aïllament. 

La força de manteniment que fa el pantògraf quan aquest està en repòs, ha de impedir 

que el pantògraf s’elevi de la posició de repòs quan el tren circula a la velocitat màxima. 

També es podran prendre mesures addicionals, com la instal·lació d’algun dispositiu de 

retenció per impedir que el pantògraf s’elevi m’entres està en repòs. 

 

2.6.2. Dispositiu automàtic de descens (D.A.D.) 

La funció principal d’aquest dispositiu és la de fer descendir el pantògraf en cas 

de que es trobi una anomalia tant en el pantògraf com en el fil de contacte de la 

catenària. 

Aquest dispositiu iniciarà immediatament el descens del pantògraf en cas de 

produir-se una fallada en el capçal col·lector. 

 A part de detectar fallades en el capçal col·lector, també detectarà possibles 

d’anys en les tires de contacte o en les banyes del capçal, que poguessin afectar i danyar 

la línia aèria de contacte. 

El disseny d’aquest dispositiu de descens ha de tenir en compte les següents 

característiques: 

 Temps de reacció del dispositiu automàtic de descens. 

 Fallida  del dispositiu en cas de no arribar a un estat segur. 

 Autodiagnòstic del dispositiu de descens en el taller. 

El dispositiu de descens també ha de tenir en compte de tindre la seguretat de 

que els petits d’anys que es produeixen durant el normal funcionament del pantògraf, no 

provoquin la actuació del dispositiu de descens automàtic. 

Aquest dispositiu no podrà ocasionar d’anys addicionals al pantògraf. 

 

2.6.3. Exemple del dispositiu de descens automàtic 

A continuació s’explicarà com actuarà el dispositiu de descens automàtic en el nostre 

pantògraf.  
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Si la tira de contacte es desgasta fins a provocar que el fil de contacte contacti amb el 

perfil triangular d’alumini, el dispositiu de descens actuarà immediatament provocant el descens 

del pantògraf. Si per algun motiu el dispositiu de descens no s’activés, s’ha dissenyat una ranura 

d’aire en la part inferior de la tira de contacte de carboni. Si el fil de contacte arribés a aquesta 

alçada, el dispositiu automàtic de descens tindria que tornar a actuar. 

Tot seguit es mostrà una captura del perfil de l’eix amb les tires de contacte. 

 

Captura 30: Perfil de l'eix i les tires de contacte. 
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2.7. Manteniment del pantògraf 

El manteniment del pantògraf s’ha de realitzar de manera periòdica per a obtenir un bon 

funcionament.  

Pel que fa a la base del pantògraf ha de ser dissenyat per tindre una vida útil de 30 anys 

o de 12x10
6
 km, qualsevol dels dos valors que s’arribi abans. La resta de l’estructura del 

pantògraf ha de ser dissenyada per durar 5 anys o 2x10
6
 km, qualsevol dels dos valors que 

s’arribi abans. Pel que fa als components consumibles i que provenen de tercers, el seu 

manteniment i substitució depèn de les especificacions dels proveïdors. 

 

Per facilitar el manteniment del pantògraf, el capçal del pantògraf s’ha de poder treure 

amb facilitat de la resta del pantògraf i els coixinets s’han de poder substituir amb facilitat per 

evitar perdre temps en el manteniment. També es poden substituir  les tires de contacte amb 

facilitat, afluixant els cargols que les subjecten.  

 

Un cop les tires de contacte s’hagin desgastat es procedirà a la seva substitució. També 

es substituiran els coixinets quan aquests es desgastin. Si no es substituïssin les peces que estan 

desgastades, això podria malmetre altres components o malmetre parts vitals del pantògraf.   

  

Durant el procés de manteniment es substituiran totes les escombretes de coure. També 

es revisaran totes les unions que contenen cargols per observar si aquest s’han afluixat durant el 

funcionament del pantògraf i si s’escau substituir-los. 

  

Durant el manteniment del pantògraf es comprovarà que els components pneumàtics 

funcionin correctament, també es revisarà el circuit hidràulic que fa inclinar el capçal del 

pantògraf. 
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2.8. Transport i posada en funcionament del pantògraf 

El pantògraf es muntarà en les instal·lacions del fabricant, i comprovarà el perfecte 

funcionament del pantògraf.  

 

Un cop muntat i comprovat el correcte funcionament del pantògraf, es dividirà el 

pantògraf en subconjunts més petits per tal de facilitar el transport fins al client. Tots els 

components del pantògraf seran empaquetades o precintades per tal d’evitar cops durant el 

transport o durant la manipulació de les peces. Pel que fa als components pneumàtics de la 

manxa i dels actuadors giratoris, seran enviats per separat de la resta del pantògraf. 

 

Un cop a l’empresa del client, el procés de muntatge del pantògraf serà supervisat per 

l’enginyer del projecte i seguint els passos que hi ha en el plec de condicions. El procés de 

muntatge també pot estar supervisat per un tècnic de l’empresa subministradora del pantògraf. 

 

Per últim es procedirà al procés de posada en marxa del pantògraf. Primer es provarà el 

funcionament del pantògraf i les seves funcions sense estar instal·lat al sostre del tren. Un cop 

s’ha comprovat que el funcionament és el correcte, es procedeix a muntar el pantògraf al sostre 

del vehicle ferroviari i es torna a comprovar que tot funcioni correctament. Tot aquest procés de 

posada en marxa ha de ser supervisat per un tècnic de l’empresa subministradora. També 

s’entregarà al client un manual de instruccions detallat del pantògraf.   

 

 

 


