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RESUM 

Aquest projecte consisteix bàsicament en 
la realització d’un estudi d’arqueologia 
industrial de les instal·lacions ferroviàries i 
sobretot del pont giratori de principis del 
segle XX fabricat per l’empresa MZA 
(Madrid, Zaragoza, Alicante) que es troba 
ubicat al Museu del Ferrocarril de 
Catalunya, a Vilanova i la Geltrú. 

La funció principal d’aquest pont giratori 
era la de adreçar les locomotores, que 
venien diàriament al dipòsit de 
locomotores de Vilanova, a les diferents 
vies de la cotxera o taller, per poder 
realitzar les tasques de manteniment 
rutinàries. 

Introducció 

En aquest projecte es mostra una extensa 
recerca històrica sobre el Museu del 
Ferrocarril de Catalunya i les seves 
instal·lacions ferroviàries. Els elements 
que s’han estudiat són: el pont giratori 
ubicat al centre de la Rotonda, la cotxera 
o hangar que envolta el pont, i els dipòsits 
d’aigua, que es troben a la part posterior 
de la rotonda I que servien per a les 
tasques de manteniment diàries de les 
locomotores. 

Després d’estudiar aquests tres elements 
se n’ha realitzat un model tridimensional. 
Aquests models s’han desenvolupat a 
partir de mesures extretes directament 
sobre aquestes instal·lacions. 

En el cas del pont giratori se li han 
realitzat anàlisis i simulacions, tant 
d’esforços com de moviment, per poder 
comprendre millor el funcionament dels 
mecanismes i la relació entre aquests. Per 
veure també el dimensionament de les 
peces i el components que el formen 
s’han realitzat alguns càlculs per verificar 
analíticament els resultats obtinguts. 

La realització d’aquest projecte és un elogi 
i una manera d’agrair l’enginyeria que es 
duia a terme fa més de cents anys, que 
sense els coneixements ni medis que hi 
ha avui en dia, es podien construir 
estructures i mecanismes que suposaven 

grans avenços i revolucionaven el mon 
sencer. 

Objectius 

L’objectiu principal del projecte és la 
realització d’un estudi i anàlisi de les 
instal·lacions ferroviàries del Museu de 
Vilanova i la Geltrú amb la posterior 
reconstrucció virtual en tres dimensions. 

Per poder realitzar aquesta tasca s’han de 
seguir un seguit de passos que donin com 
a resultat l’obtenció del model 
tridimensional. El model del pont giratori 
serà utilitzat per realitzar una sèrie 
d’anàlisis de sol·licitacions i simulacions 
de moviment per veure la relació entre els 
diferents mecanismes del pont. Tot aquest 
procés es realitzarà amb un software 
avançat de modelat en tres dimensions, el 
CATIA V5R20. 

Finalment es realitzaran renderitzats de 
les peces i els conjunts obtinguts per 
donar un major realisme de les peces 
obtingudes. 

Recerca documental 

Per a la realització del projecte ha estat 
molt important la recerca documental, i 
aquesta s’ha dut a terme a partir de: 

• Recerca en arxius: tant en l’arxiu 
del propi museu, com en el del 
arxiu comarcal del Garraf i el 
històric Ferroviari de Madrid. 

• Entrevistes: s’ha dut a terme una 
entrevista amb un ex treballador 
del antic taller de RENFE de 
Vilanova, l’actual Museu. 

• Visites: S’han realitzat visites a 
altres museus o emplaçaments 
ferroviaris, per poder obtenir més 
informació i poder veure altres 
ponts giratoris.  

 

 
 

 

 
Edifici Principal del Centre d'Interpretació 

del Ferrocarril de Móra la Nova 



Antecedents històrics 

L’arribada del ferrocarril a 
Vilanova 
El Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú va 
estretament lligat al nom de Francesc 
Gumà i Ferran. 
Gumà, de la 
mateixa manera 
que Badia, va 
tornar de Cuba 
amb una gran 
fortuna i tenia en 
ment connectar 
Barcelona amb 
Vilanova i la 
Geltrú per la 
costa mitjançant 
el ferrocarril. 

Així dons, al 1878 es va fundar la 
Companyia dels Ferrocarrils de Valls a 
Vilanova i Barcelona (VVB) amb Gumà com 
a director gerent. 

Entre el barri marítim i el centre de 
Vilanova es va reservar una gran extensió 
de terreny per a la construcció de l’estació, 
els molls, els tallers, els magatzems i les 
vies. Aquest projecte va provocar una 
profunda revolució a la ciutat fins el punt 
de convertir-la en un centre ferroviari 
destacat de l’època. 

L’arribada del ferrocarril va revolucionar els 
usos, activitats, valors i una estructura 
urbana secular de la població, que en 
aquell temps estava aïllada per la barrera 
orogràfica del Massís del Garraf, però que 
a partir de l’arribada del tren es va obrir al 
mon connectant-se, mitjançant una gran 
estructura ferroviària, amb Barcelona, i 
degut a això, el sector industrial a Vilanova 
i la Geltrú es va desenvolupar de forma 
notable. 

Finalment el centre es va clausurar al 1967, 
i va quedar en estat d’abandó, sent utilitzat 
exclusivament sent utilitzat exclusivament 
per a dipositar locomotores antigues a 
mesura que s’anaven jubilant. 

Històrica del Museu del 
Ferrocarril de Catalunya 
A l’any 1972, la Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Barcelona va ser la institució 
encarregada de celebrar el XIX Congrés de 
la Unió Europea de Modelistes Ferroviaris i 
Amics del Ferrocarril (MOROP). Per a 
celebrar l’esdeveniment, es va pensar en 
utilitzar les antigues instal·lacions 
abandonades del dipòsit de Vilanova i la 
Geltrú per a realitzar una gran exposició de 
locomotores de vapor, ja que el recinte 
disposava d’una fabulosa rotonda amb 12 
vies cobertes, un pont giratori i tres 
dipòsits d’aigua. 

Quan es va acabar el congrés, els vehicles 
exposats, restaurats especialment per a 
l’esdeveniment, van quedar novament 
abandonats fins que al 1981, any del 
centenari de la línia Barcelona-Vilanova es 
va promoure.  

Finalment la Generalitat va rehabilitar 
l'edifici de la rotonda i Renfe es va 
encarregar de restaurar 
els vehicles i adequar 
l'espai. El Museu es va 
inaugurar el 5 d’Agost 
del 1990 amb la 
denominació de Museu 
del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú, tot i 
que en aquell moment 
no disposava de 
pressupost ni personal 
assignat i no disposava 
de d’elements 
museogràfics adequats. 

Francesc Gumà 

Logotip del Museu 
del Ferrocarril 



Instal·lacions del museu 
 

Els elements estudiats i treballats en 
aquest projecte han estat: 

El pont giratori 
El pont giratori es troba situada al mig de la 
plaça de la rotonda, i servia per encarar les 
diferents locomotores a les diferents vies 
de la rotonda. 

 

 

 

 

La rotonda o cotxera de locomotores 
La Rotonda està formada per unes vies 
situades de forma radial amb centre a la 
placa giratòria i per una nau circular que 
cobreix gran part d’aquestes vies. A sota de 
les vies hi ha unes fosses que servien per a 
que els operaris poguessin manipular el 
mecanisme inferior de les locomotores. Era 
no es duia el manteniment diari de les 
locomotores.  

Dipòsits d’aigua 
Els dipòsits d’aigua estan situats a la part 
posterior de la rotonda. Servien com a 
reserva d’aigua. Aquesta arribava de Santa 
Oliva mitjançant unes canonades 
destinades expressament a aquesta 
finalitat. Així dons servien per a garantir un 
volum d’aigua considerable en qualsevol 
moment, ja que de vegades l’aigua de la 
xarxa no era suficient per a abastir totes les 
necessitats. 

 

 

 

Situació geogràfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part elèctrica 
En aquesta apartat es fa una petita 
pinzellada sobre els components elèctrics 
que hi ha en el pont giratori, ja que el 
mecanisme que fa girar el conjunt del pont 
està accionat per un motor elèctric. 

El motor elèctric encarregat de donar el 
parell motor i la velocitat angular 
necessàries per a moure la transmissió i 
amb ella el pont giratori és un motor 
elèctric asíncron de rotor bobinat i anells 
lliscants. 

 

 

 

  Dipòsits d'aigua del 
Museu del Ferrocarril 

El pont giratori, la caseta de l’operari i la rotonda 

Vista aérea de Vilanova i la Geltrú 

Cotxera                     Dipòsits Pont giratori 

Comandament del pont giratori i motor elèctric 



Desenvolupament del model 
tridimensional i de l’animació 
dels conjunts 
 

Un cop analitzades les diferents parts del 
pont giratori, de la Rotonda i dels dipòsits 
d’aigua, s’ha procedit a modelar aquest 
mecanisme en 3 dimensions mitjançant el 
programa informàtic CATIA V5 R20. 

 

Obtenció de les mesures 
dimensionals 
Primer de tot es van realitzar de forma 
manual uns croquis a mà alçada de tots els 
elements que posteriorment van servir per 
a poder anotar totes les cotes que es 
necessitarien per a realitzar els models en 
3D. 

 

 

 

 

 

 

 

Per ajudar a comprendre els croquis 
realitzats a mà alçada o veure alguns dels 
detalls que podrien no quedar del tot clars 
en les representacions, s’han realitzat 
fotografies a tots els elements acotats. En 
total s’han realitzat més de 450  
fotografies. 

Paral·lelament a aquests croquis es va anar 
passant a net aquestes cotes en plànols 2D, 
amb un programa de disseny gràfic, el Solid 
Edge ST2, en lamines A3. 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop obtingudes les mesures, es va 
procedir a realitzar el modelat en 3D, 
mitjançant, com ja hem mencionat el 
programa CATIA V5R20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre aquests models tridimensionals i 
amb el mateix programa, se n’han extret 
plànols en 2D dels diferents components i 
conjunts. 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis a ma alçada realitzat al Museu del Ferrocarril 

Mostra Plànol 2D Solid Edge ST2 

Modelat de conjunt tridimensional en Catia V5 

Plànols en 2D obtinguts d’un conjunt 
tridimensional en Catia V5 



Anàlisi de la cristal·lografia dels 
materials 
Com que pràcticament no hi ha informació 
relativa a aquest tipus d’instal·lacions, no 
es podia saber de quin material esta feta la 
estructura del pont i els seus principals 
elements. 

 

 

 

 

 

 

Renderitzats 
Un cop realitzat el modelat en tres 
dimensions es van fer un seguit de 
renderitzats per a poder observar les 
diferents instal·lacions i components amb 
els seus respectius materials, tal i com són 
a la realitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Càlculs 
S’han realitzat diferents càlculs sobre el 
conjunt del pont giratori: 

• Dinàmica: velocitat angular de la 
transmissió i del pont. 

• Estàtica: Força necessària per 
poder moure el pont. 

• Dimensionament: S’ha 
dimensionat l’eix central 

• Sol·licitacions: esforços tallants i 
moments flectors que ha de resistir 
l’estructura del pont. 

• Elèctrics: la potència i el parell 
motor que aporta el motor a la 
transmissió. 

Elements finits 
Per a complementar els càlculs de l’eix 
central, s’ha realitzat una simulació 
d’elements finits amb el software Catia. 

Aquesta simulació, permet aplicar els 
esforços i sol·licitacions a la que està 
sotmès el component per a veure com 
reacciona a nivell de tensions i 
deformacions i poder observar quins són 
els punts més crítics. 

 

 

 

 

 

 

Pressupost 
El pressupost complet apareix en l’apartat 
nº12 del projecte. 

Conclusions 
Les conclusions apareixen en l’apartat nº13 
del projecte. 

Imatge i resultats obtinguts amb el SEM 

Render del pont giratori 

Tensions de Von Mises 
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